.ö $Eryt|tG",rå

tö$önEAul(T10il.
Genom

rättas i

offentlig auktion, som för-

Kinneveds skytte{örening

har hait

koporal-ionsskytte och män [år'
beteckna intresset stort då ickc mindre än iB

Alfhemo Slutarpo
lördagen den 10 dennes kl. 15 låter

lag voro anmälda.
De bzista blevo: i) Jorclbrukarna: (4. Boman, E. Hermansson, G. Karlgrerr) 256 p't'

snickären Oskar Laag På grund av
avflyttning från orten försäIja sin
liisegendom, varav nämnes: 1 nästan ny symaskin (Huskvarna H 26),
stickmaskin, gräsklippningsmaski!'
skrivbord, bord, stolar och fåtölier, ottoman, bYrå, golvklocka av Poierad björk, 2 manglar, köksmöbler'

ä.g;

B. I-ngdal) 25r p.; 3)
Bertilsson, R. Fredriksson, H, Bertilson) 24g p.; 4) Hemvärnet, I:

Jorcibrukarna

(Valdemar Johanson, Gunnar Larsson, Herp,; 5) Kinnarps textil:

(K. Öman, Johan Johanssgn, Göran Gr,rstafsson) 243 p.; 6) Rep. Halsäng: (S. Ah1in.
lv{. Ahl, Sigurd Andersson) z4r p.; 7) \fålarna: S. Ahlqvist, Evcrt Ahlqvist, Bror Andersson) 24o p,; 8) Hansas lag: (Gösta
Larsson, Gustav Gustävsson, Erik GustaIson) 235 p.; 9) N. T. O.: (G. Frisk, Harry
Johansson, G. Kalstedt) zz6 p.; ro) Vägarbetarna: (Georg Johansson, K. Alvin, J

specifiseras.

Av mig kända såsom säkra inroPa-

re erhålla tre månaders kredit, andra få betala kontant. Äganderätten
till inropad vara förbehåller jag mig
tills den blir till fullo betald.
juli

Ahl) zzo p.

1943.

Samtliga skyttar tävlade på zoo meter enligl
årets sl<jutprogram med ro skott * 3 prolskott mot ro ring:rd tavla.

Ragnar Johanson.

4787

Fjärrlihgsmännen. vb'qa'
'Låhsstyrelsen, som beviljat fjärdingsmannen i Frökinds härads polis'
distrikt David Everland dels semes'
ter fr. o. m. den 5 t. o. r,n. den 18 juli'
dels ock tjänstledighet' för enskilda
angelägenheters vårdande under tidei !g-24 samma månad, har förordnat polisaspiranten Sten HoImberg att under nämnda tid bestrida
fjärdingsmannatjänsten i polisdi

JAE{TSTII
å Mönarps IJgendom, SlutarP, bort*rrenderag fr. o, m. säsongens början.

4850

Tel. 54 Kinnanp

tEsTPmmffiffi

striktet"

KINI\ARP

försäljes

0fif$ och SERUERIIIGIR
em.

4879

-

Berthold, Stai,ngers

K. I.

F.

1f+

mtl

i [inneteds soeken.
10-12
nötkreatur, 3
föder
Gården
,
i hastar'förutom smådjur.
I Stog over gårdens bohov och elektritrerat. Gården har det bästa läge
ailmån landsväg. Uppgörelso
,invid
|'meo.-.agaren
Lillegården, Lagerslorp,

,4890

KLUffiSPf,ABCHT

Matbias Thörn.

I

å alflffcäm idrott
å ?ångavallent SlutarP.
FLEAtr{A,
Börstigs I. K.-Kinnarps juniorer något kunnig i matlagning och
Söndagen den 11 juli kl. 1230.
ning, får plats.
trd'[nna'rPs

LL

B Em$,H$$L,ffi

$,W!fiSfr RS i

ii Festpnil{ste, H[rlllarp,
K. I, F.
dag.

bak-

Fru Anna, Sand,in, I(i'nmurpo tel,.38,

ffie€p&ffi KKffiå,Sgl,
i

Mgt'

JUNIORT{ATCHEN
tsft- 4.7.

BöRsTrc.

. I söntlzigs möttcs iL Tångavallen l3örstigs IK
och Kinnarps IF:s juniorer i cn match i Jri
itlrott, som Iiintialp vann nretl 56-32. Ätskilliga p( rcolll;:1 l';li,,t''l sall( i. I ka'tcr arr-

i
!

i

|

\änrl('s:cnilrrc,l:ll;t1r.
I
Re .rultaten, bleuo:
I
roo m.: r) E. Arvidssrtn,K. t2,7, z) Assar
Joh:tnsson, K. r2,9, 3) Assar Gustavsson, B',
iz,r), +) Lars Larssotr, P' t2,9.
joo , r) Assar Gustavsson, B' 5q,8, 2). ti
-.
E. Arvi,lssr,rr. K. .cq.8, .3; Y. l;risk, K. 6t,l'
a) l.als J.ars:un, F. tr r'8.
r,soo m.: r) A. Qi('k, B. 4,3q.5' z) lvarr
rstavsson, ll. 4,45, 3) Eldor Antlelsson, K' j
Gustavsson,
)O.
f:"Oia t r) Assar Jcihansson, K. r,5o, ,) i
Gösta Arvidsson, K. r,.15, 3) S. O. Holmgrcn,
B. r,45, .1) Assar Gustavsson, B. r,4-5'
I,ängcl : i) Y. Frisl<, K. .5,28, z) Eion Arviclsson, K. 5,r3, 3) S. O. llolmgrcn, B. 4,97'
4) Assar Ciust:risson, ll' q,26.
Kr.rl:r: r) G. Arvidsson, K' ro,59, 2) Y.
I

i

Frisk, K.

9,7o.

GöSTA AR,VTDSSON DELTOG

i förra vecl<an i Ungdomsolympiaden på
Stockholms Starlion, c1är han i klass A blev
!: a i l{ulstöt-rring med utrn:irktir r3.go.

S $t. rmåflare

och

I måEarlärling

erhålla anställning omg.
BRÖD. AHI,QVIST.
Tel.27 Slutarp.

GTåÄSAUI{TIOiT
förrättas

å

Mönarp, Lilleg.r .Slularpt

UNT}AR TIANI)

Lördagen den 10 juli

Kl. 8-12

: (L.

bert Johansson) zq6

kokplafta, 2 hyvelbänkan och snickareverktyg, 1 bättre fäIl m. rn. som ej

Slutarp den 1

z.) Snickerilabriken: (Sven Johansson.

Gustav Johenssott,

KINNARP VA,I{N

måndasen den 19 dennes kl. 15 var'
vid herr Eliasson, Floby, låter törsälja grässkörden å cirka 15 tunrrland å Mönarp, Lillegården, och cirkai
20 tunnland å Mönarps Gård. Sam-'
ling vid Ryd6ns.
Av nrig kände såsom säkre inropare erhålla tre månaders kredit,
andra får betala kontant.
Slutarp den 13 juli 1943.
Raqnar Jo'ltattson,

uh'tt'

Falhygdsmäst&re
konades i sömdags,
Kinamrp fåck fem.

Vi triif,f,as i

FESTPABKEN KITI tVAfr
Lörelagen den 24

r

Bror Torstensson tredubbel rnästare.
r. I rl r',,ttsall i:trls nr;i"t t:r"kapst ävlirrgar i fri iclrott höllos i sönrlags i Stenstorp med
Fa[l,yg,1rr

d:ilvarande IF som arrangör. 1'ävlingarna missgynnades av vädrets makter, och den regrriga
väderleken gjorde såväl kastringar som barror
rrindre snabba. De verkligt goda resultateu
uteblevo också i så gott som samtliga grenar.

Den gode kastaren K. G. Johansson, Floby,
ficl< se sig slagen i både kula och diskus, där
harr blev trea rcsp. tvåa. I{innarps mannar
höllo sig i teten och lade bcslag på mästershapstitlarna i inte mindre äu fem grenar.

Bror Torstensson vann tre
ligen

i

mästerskap, nämlöpning roo och 4oo m. samt längdhopp.

Båtla kyällarna UUSItr av don från railio våilkänila

cYKE IFöB'YÄIiING!
- Bcrusaite ägn oj ttl]träite!
I N T R Ä D n: 1:-, barn och miltär i uniform 60 öre.
Till sommarens bevligaste fest inbjuder

KINNARPS
TilI alla dem, som med presenter och telegram hedrat oss på
vår bröllopsdag, samt till Kinneveds Skytteförening frambära
vi vårt vafma tack.
Atlt och Sigurd Andersson.

{kastningen. En horrncir fiir:tjänar Brod.
1

'

testpnrksn-fii'ltltflrp
I DAG OCH I MORGON
Båda kvällarna MUSIK av

cnteliug och terrlirrglöpnirrg.

De bii.rla re.sultatcn
too m.:

r)

blc'rto:

B. Torstcnsson, Kinnarp, tz,t, z)

rz,r, S) S. I)ahl6n,
rz,r, 4) tsertil (iustavsson, Grr<1hem, tz,r, 5) l'.-tr. Pcttcrsson, Stenstorp,
r2,7, 6)'Iore Svensson, Stenstorp, rz,gt.
| 4oo rr.: t)Il. 'furslcnsson, Kinnarp, 59,4,
'z) I'.-F.. 1'cltcrssorr, Stenstorp, 56,4. 3) l.
S.

QYI$T[.R]! fr

SU N I!

I)ahlström, Floby,

FRÅN;STOCKHOLM
K. I.F.
"

Stenstorp,

Algotsson, Floby, 56,+, 4) A. Olsson, Kinnalp,
57,3, .5) E. Fant, Klcva, 58,5, 6) Denis Jo-

frEsERVERÅ

i r,Soo m. : r) (i. Alexandersson, Kinnarp,
'4,2o,8, z) B. Nlagnusson, Klcv:r, 4,zz,B, 3)

den 14 och 15 augusti

.

hansson, Floby, 5q,5.

tö, festen i

Inlirar Karls.on. 1.1i11ra,4,24,4, 4) Nils Crrstavss.orl, Tiarp, 4,25, 5) K.-E. f)ette rsson,
Floby, 4,28,7, 6) G. Frisk, Krnrarp, 4,29,5.

Kinnarp.

ör musiken svarar den populära 6-rhannaorkestern

F

Höjdhopp: t) Il. Sandkvist, Floby, t65, z)
L Halleskog, Kinnarp, i6o, 3) L. Karl€n,

TTIE FINESS.

Kinnarp, 16o, 4) Bengt Anclersson, Karleby,
r.55, 5) E. Fant, K1eva, rg!, 6) J. Vennerholm, d: o, r5o.

t) B. Torstensson, Kinnarp,
Dah16n, Stenstorp, 6I8, 3) A.
Frisk, I(innarp, 6rz, 4) A. Olsson, d: o, 592,
T,ängdhopp:

6zz, z) S.
.5)

E. Fant, Klevä, gScr, 6) L. Bystcdt,

totp,572.

Spj r.rtkastning

z) R.

:

__]) E. Rehn, Klcva,

44.:6,

Halleskog, Kirrnarp, 4.t,6o. 3; G. Hallesliog, d:o,43,57,
._+) A. Frisk, d: o, 4t.s4, 5)
Gflnnar -Johrnsson, I{innarp, K.-E. Lindgren, Klcva, 34,25, 6) J. Venncr_

Stavhopp: r)
3Io, z) G. Alexandersson,

Hoffrnan, Broddetorp, '28o,

d: o, z8o,

Stens-

3) L.
4) Ove Anders-

holm, d:o,33,16.

"\;,{,å":;lH:

I il;
) John Gustavsson, Kinnarp, i:,,ir:J
z6o.
"_ö,}':.i.,TJö
Kulstötning: t) K.-E. Linldgren, Klevi, l -.I"lagtävlingen om vandringspriset till bästa
tF;q;;;:
rr,6z, z) A. Frisk, Kinnarp, rr,49, 3) K. G. 1lörenirrg biev resultaten: Kfnna.ps
z) Floby, M, 3) Klcva 'lx. 'zt.' "it
Johansson, Floby, tr,ry, 4) G. Alexandersson, lns,
Kinnarp, rr,o4, 5) l. Halleskog, d:o, ro,7g,
6) J. Vennerholm, Kleva, ro,67.
ii"ft'iiö;'i:,i';, il,T:if TF:',i gå;i
I)iskuskastning: r) I. Ffalleskog, Kinnarp, nems 1t,,3.
:p,82, 3) -,l-ävlingel om standaret gav till resultat: i)
',4qrD, z) K. G. Johansson, Floby,
Ragnar Anrlersson, Karlet:y, ,.35,29, D B. I(innarps JL:2, z) Floby rr, rå, lj"iii."å
Sandkvist, Floby, 34,33, 5) G. Arvidsson,
Kinnarp, 32,82, 6) K.-E. Lindgren, Kleva, il.,'i: ij i';i'il';'r'"'S'"li ii"lJJi$:'l:i:
cefa poang.

son, Floby, z7o,

32,17.

I.

F.

T A C K!

mäs1arc i stavhol,p, dcnrra gärrg pa
lljghctctr
t.rn.
ocir Ingc Hailesliog klaratle diskusl;,p

lstapeln på Odensplarr, Iialköping, i tisd:rgs, och
i tävlinget om standaret tillkom dessutotn oriI

1g

BAGIIIAR 8 A fl'D 0lt /8 f S special
SEDVANL IGA BASARANORDNINGA

Gunnar Johansson, K.inrrarl', blev elter van-

detorps i6-årige Lenuart Hof fman, som klai radc en tredjcplacering i stavhopp.
I! Sau;l_-.lagpriset som standaret togs överläglset av Kirrrrarps I F rncd 97 resl) J7 poärrg,
pä 44 resp. 16. I
,närmast följd av Floby IF
i tiivlingen om vandringspriset irrräknades även
llesultaten av löpning 5,ooo n1., sorn gick av

juli kt. 20 och söndagen den 2b juli kl.

I

[astiUhelsau|rlion.
Genom

rättas i

offentlig auktion, som för-

Axtorpr Nolgårdeno
nästa torsdag den 5 aug. 1943 kl. 1b
låter Levin
Iater
lJevrn Andersson försälj
försälja B/82
mtl Axtorp Nolg. och 7/8 mtl ,Axtorp
ödeptården
cnnLa- Heniödegården ii trlinnorraÄe
Kinneveds socken.
manen äro i sambruk och ligga intill
ailmän väg, nya byggnader och elektrifierat, skog till husbehov, hela
arealen cirka 32 hektar, föder 4 hästar och 10 nötkreatur. Närmare upplysningar lämnas av ägaren och undertecknad, villkoren tillkännagives
vid utropet men nämnes, att de1 erfordras 1000 kr. i handpenning och
fullgod borgen.
Slutarp den 29 juli 1943.
5362
Rugnar Johanson.

Grässlåtter
om 6 och 9 tnld, belägen vid Naglarps gräns, till salu.
MöNARPS GÄRD, SLUTARP.
Tel. Kinnarp 54.
5184

S^tUTARP
KOM

I

HFU

I[iorra.pr.

llÄG.Slutarps Idrottsplatsförenings

NFEST

STO RA SOMNIA

den 21 och. 22 alg. En av Stockhoims populäraste orkestrar,
Yngve Stoors Hawaiiorkester, svarar för DANSMIISIKON.
ldrottsplatsf örenlngou.

bbt4

F

r H* o r, r-.
$$' sk:Fntn'stt*1t]:-------

SLUTÄIPS

!t

kentra

$f"

-,-rri

AJUnUffiS

4,"

,,*.,,,.r.

!.r

I

För fvlleri och förargelseväckande be-,- {l*;
SK,
; I ,teende fick en person från Kinnarp böta 25

1*"

I

''

,. ,," i ,rO"

r.r,lg.(r.
t"atruOrseelse

l;l*"_r';e;,u"n"*%t"åäx.*i
kr. vardera.

I Stockholrn böta 10

:l flil

till

läggas

anclra banan.

Sålunda kan nämnas att Kinnarps lovande

lS-årine Gösta Arvidsson stötte mellankuian
13,i0 iamt hivade juniordiskusen hela 39,60.

Bra gjort i de uppblötta ringarna. Vidare noterade KFUXI :s båda l8-åringar Stig Andersson och Bengt Claesson 2,XJ i stav resp' {30,0
på 1,500 m.
100 m.: 1) Stig Arnling, KFUM, 12,7; 2)
Henry Wilhelmsson, dito, t2,9; 3) E!9n A1
K| 13,2; 4)
4) John Gustavsson, Ki, 14,-0
lssön, Ki,
vidsson,
Ki,
Kula (5,5 kg.) : f) Gösta Arvidsson, Ki

13,10;

2) Yngve Frisl<, Ki, 11,08; 3) Sven

Anq6n, KFUNI, 10,65;

4) Sigvard Björk,

dito,

Stav: 1) Stig Andersson, KFUM, 2,90; 2)

Yngve Frisk,
400

och

m.:

Ki, 4%; 3)

Gösta AgnbY,

John Gustavsson, Ki, 2,4O. .
1) Stis Arnling, KFUM, 57,4;2)

KFU'M, 2,SA;

4

Henry Wilhelmsson, dito, 58,2; 3) Elon Arvidsson, Ki, 60,5; 4) John Gustavsson, Ki, 69,8.

' Diskus (jun.) : 1) Gösta Arvidsson, Ki,
) Sven Anq6n, KFUM, 35'49; 3) Gösta Agnby, dito, 30,90; 4) John Gustavsson, Ki,
n,$.
Höjd: 1) Inge Jansson, KFUM, 1,58; 2)
39,6A;

Stig Andersson, dito, 1,55; 3) Gösta Arvids-

Ki, 1,45; 4) Yngve Flisk, Ki, 1,4O'
Spjrrt (jun.): 1) Rtrne Hallagård, Ki,47,2A;

son,

Cykelförvaring

i

lik-

nade eu simbassäng. Löpningarna {ingo för-

r0,28.

L'ÖilDAGEN den 74 augusti kl. 20 och, ]öNDAGEN'den 75 augusti, kl,. 79.
För MUSIKEN svarar den berömda THE FINNESS' 6-MANNAORKESTER
. från Borås Storslagna basaranordningar - Tombola

;,:i["1 Hl*"[äi;läri

hela iördagen samt söndagsmorgonen mest

Resultat:

. KTN IV AIT P

T{ ^BI{

Inträde 1 kr., barn och militär
Till trevliga kvällar inbjuda

på Ode-nsplan,

segrade med poängsiffrolna

60-J9.

MÄN$KHNSFEST
-

i en klubbmatch

varvid' KFUM

I

skj utbana

söndags möttes KFUM:s och Kinnarps

20-års-juniörer

lläh#::l*"iäl,lffiilJ'ffi?lt,ll åt

-

PAft

,a1..rr,

En hel del goda prestationer gjordes, särunder
ilt om man
man bemärker attt Odensplan under
skilt

ii[.Ii[[,[iP.,

å, irlr+ttsptrtrenr
siitrri:r!-",.rr rlrrr ti ;r*rr

FEST

M;t iuniorer rlogo

uniform 50 öre. Berusade äga ej tillträde.

S. G. F. och S. D. U.

K.

5604

2) lars Hofling, KFUN4, 42,73; 3) Sven Anq6rr, dito, 42,66; 4) Gösta Arvidsson, Ki, 38,60.

m.: 1) Bengt Claesson, KFUNI, 4,30t0;
4,41,2; 3) Rrrne
Grahn, Ki, 4,56,2; 4) Eldor Andersson, Ki,
1,500

2) Stig Andersson, dito,
5.10.0.

Kinneveds skytteförening
var representerad i Riksskyttetävlingen

Härmed meddelasi

mannar, som samtliga placerade sig

att kungl. maj:t godkänt släkt-i
namnet Ingerhage för Bröd.,s

ganska

2) Inge Jansson, dito, 5,52; 3) Yngve
Frisk, Ki, 5,38; 4) Elon Arvidsson, Ki, 4,60.

5,62;

bra. Valdemar Johansson

placerade sig således i två skjutningar oc'h hemtog hederspris
och 26 kr. Även brodern Gustav Johansson
{ick i en skjutning hederspris och ä kr. John
Kalstedt deltog i två skjutningar med gott re-

Carl-Erik Fritiof och Gösta Bror'
Gunnar Gustafsson, Prästg.,'
5659
Kinnarp.

kr. Alexis Boman
kr. Allt som allt 8l kr.
samt .2 hederspris. Bra gjort av dessa 4
t'tlg-ra.
mannar.
och

suitat

vann

Härmed meddelas,
att Kungl l\{aj:t godkänt släktnamnet Wallebäck för sYskonen Bror, Alice och Märtha
Andersson, Ledsg., SIutarP. --..
crlD

i

hemförde 20

en skjutning 15

Direht frå,n storstad,en kammer

YI{SVE $Tf,BIlKS swEgt$-o $anl$- iD. hawaiiorkestet
och ryte.l,ar u7t1t till' D A lrs d SLt] T ÄNP S I D NO T T SPL AT SF ÖRENIN G8

gr@
å

1ililililililil!llllllillllllililllllllilllllillllllllll

ffi

å, trtsT

IDROTTSPLA TSE N TÅNGAVÄLI,EN, SLUTARP,

$ll, Kinna

lörd. den 21 och söurl. den 22 aas. Orkestern utför båtla kvällarna ett
' KABAREPROGRAII med början lörd. kt. 20 och sönd. kl. 19:30.
VANTIGA FIISTANORDI{INGAR och SERVERINGAR.
ENIRE: 1 kr. (skatt inberäknad).

Mån$kett$festenl
fortsätter

l,ängd: 1) Henry Wilhelmsson, KFUI\{,

av 4

i

t8 aq. kl. zo.t
S, D. U. K,
bTzr
illlrillllilllllllilllilillllllllilllilllilillllllllil
onsdagen den

I

:

lJr

lfisummt ei dolta lillfållc atl lå se och lröra en av Stockholrrrs poprrläta$ts or|ts$ltal.
preSsen. Stockhohns Ticln.: (llan frågar sig om d.et val en svensk otkester, som
spclade. Den jämnställes metl cle bästa utländska.u

Idrottsplatsf öreningen.

6764

SöDAA SKARABOBGSSEBIEN.

FII\-NARP
,t rn{ör
tÄr,tmötEN hållas fr. o. m. tiso.i!

St. Bjurum-Mullsjö ä-6
Äsarp-IFK Fatköping 2-5

'

Stenstorp-slutarp G-l
Floby-Tidaholms GIF B 9-3

22 a 0r+-3 4
22 0 012-4 4
2t o t1r9 2

Floby

IFK Falköping B
Tidah. GIF B

ÅL
2l
2L
2A
2A

Stenstorp
lvrUltsjo

Slutarp

Bjurum
Äsarp

018-82
016-72
016-92
0 2 5-11 0
a 2 2-120

DR

n

dogen

;i:;;*,";;*_i;"-j**

' söndagen den 22 atg. kI.16.30.
5828
S. I. F.

I

l\inneved"

li$'+:r*$a*'åffii'*;tå[iili*ii
ili+it'iä i;åi'1'*3,ffi#ihilåi+*

i
i

ifrånbö-rjanelt.sansat,srel] for,warel ,fl't'h-vl

i!i1*,iJl1'?äiiilffi:Jlå:Lr.-å åäi{l t}lä I

i

atthanicke

r-_-_,-^

H. Karlsson

ltog

iff T;
f"1;*..iy:*-ryg,lt&fi{;;;l;.:i,ö"lil"i".*'åTh"*f,:tläåff
fullsatt. Kyrkoherde Kurt Larsson li<r".r."iii. ;;;';;'ä';;"#'-äjråå"åilift'i'-äi.

predikade över dagens högmässotext lTv.å minuter. därefter var det färdigt.för
och hade tiu ämne vau: rrr_re srae!i
hi' Karlssons snärtiga-skott lvcl*lffi'Lt
Jil,,:?",-,'..,:#:ll1r:f"i*l,t::
lanfall och på
allvar",
Lind endast
halvklara och cf. Andeis_
_:^.
,
lkades
"iiö
"a*iii""1i"åä,
kristendomens allvar. "V"äär'äåfrf
Efter tjän-l t.""'"r.""åä
reruren i mår. strax
öt"
stens slut fingo de utsocknes kyrko- | därefter" var man ber-edd atr notera 2-I tlll
besökarna. tilifälle ,ti uoA"". k;;t;_ | Flobv, då centern kom {ri, _* r_,"ii* .t"tt ei.i.
långt utanför. I 41 min. tog Floby åter ied_
hprrtonc
lartnino ;;*:;:";^::-;'^"herd.ens ledning
aesä den || ,,ing.n genom hi.
-närmare
vaqkra och välbehållna gamla medel-l fli'
iår måtvakten. I denna
'tä-"'a.tr'arl",,r","1,1*ofiiil*iJ"iul".t;

Falköpingskamraternas reserver trona överst

i Sbdra Skaraboigsserien och bör ha möjlighet behå1la platsen åtminstone tillsvidare.

TGlF-rescrverna fingo se sig slagr.ra på hem-

i tisdagsnurn_
- resultatet
ret skall vara omvänt
och Slutarp slog
Åsarp metl 3*0. Mullsjö- har överraskat angenänrt och tog hern sirr arrclra vinst. *|g.fi,
maplan av l3jurrrm

tidskyrkan

|

,halvlek .hade.båda rs-wlr
lagen rrLr4
flera r^uLL
.r.åii ir 1t"öä.sl,rpar-

saäring-pa
nytt skedde sedan vidl i;;.*+'l''"a"'ä."-_rr'ililä.;ä;ä,:
srutarps
il,i.'.äl
få'kT".J'.h*.:i
och-läskedrycker serverades, och därl ir,å:ot,åi:'.'x"'ir.r^tJ
i"åt, och de ensraka sånser
lii"J'""r''p'i.."a"
kyrkoherde Larsson kl. 3 kunde häl- | [som Slutarp blixtrarle t;rr st'anJäåe &å;';;så c:a 600 välkomna. r"rr..riåirii"*"1 lF,ll qå den fasta klippan-i Fi"bvfå;.;;;ä;;,
ny vår och
och
Arfhrrr. Nilsson,
Nilssnn \fBrL,,*lLÄlt ung,,-_ | l.r nrct. l-rentle Synes gä mot en nv
Arthur
Vårkumla, höll
|
lijiil';o.i?Tå.jti,ä.,så
domsföredrag-l_ ur,*t,rt.ti"g till p;;:Att
iXT,åi"H| ld_"ql,,
"'ar.ra,aånuTå:åj
mens ord: "Med Jesus fram" oci ta-l iskränkte
tjll enrtast etr, t"åio.
iå"råi-.jq
lade om kyrkans, glädjens och salig-l lwar0s incflektivitet och nrålvakten i motstån-

ä;

Fastigh.$t$aufitinn
Genom offentlig auktion, som förrättas å stället torsdagen den 2 nästa;
september kl. 15 låter Vilander Josefsson försälja sin ägande fastighet
3/s mantal

,:l;;l'il:,1".1.1""^li;,.1:;1",:l'i,,li:itil':f
'ir';ä :äd;' bä#
_vacr<ert skc,tt strax
Fritz Wetterholm, som talaäe över I l"u
lvackra p'".t"t;,ån r,t"iå""a.. -"a är;";aäiä
ungdomsdagens motto: "Nutidsuns-l'applå'ler från publiken.
q+t nu-l
dOm
dom
fra.mt_idsfolk" För
I.Är att
,I )lulårl) sat som sagt rnälval<ten bäst, mcn
framtidsfotk".
-i_l ,,å*iä,11',n'f;'.f,j,?*j;:Håtlilå1,,rä'll
tidsungdomen
verkligen skall kunna I

3'"*::",:;:Sr_:ili{:Xnilqlp:jl
stegs talarstolen av kontraktsprösten i

-

Axtorp Nolgården i Kinneveds

socken,

]

Dvuaerrt

]
]

att tillträdas den 14 mars !944. Viilkoren tillkännagives vid utropet.
Hemmanet ligger vid allmän väg, irar
prima byggnader och skog till husbehov m. m., arealen utgör cirka 45
hektar, föder 6 hästar och Z0 ä 2b
nötkreatur, elektrif ierat.
När'mare upplysningar lämnas av
ägaren och undertecknad. Den som
stannar för högsta anbudet får betala 2000 kr. kontant och ställa sodkänd säkerhet.
Slutarp den 26 aug. 1949.
I
j

l

I

I

Gar:ager
trä under papptak,4,25\3,1?

fu/t

I

i Kinneved i söndags, gynnades av I t r,"a. .i' urick riktad
i
vackert väder och rönte stor anslut- '.l att förstå. Om rnan 'iiätiä"iiläi.ä';ä;;
bortser fråtr denna regelning från allmänhetens sida. Ung- lvidrisa handling, var.målmannen bäst i det
domsdagen började med högmäsJa !annars rätt jämna Slrrtarpslaget. I 30 min.
Floby tedningen, då centern

I. F.

Ragnar Jahanson,

i
r

i

r1*** -"ffi;=
'Värä"äiåäl
hölrs iTfl"i{*3#ii,fl]3iffi4t,'{ffi
kunde."r;:l;";;;:

p-::

ä idrottsytlatsen T å,ng auallen, Slwtarp,

5969

l

rö:
me_nsamma_ungdomsdagen,
som

c.

ÅSARPS

I

lalrik pubiik
"i"o'.r"ti rrii."r"-l!
.a"Jrgr
Ä;-n""ä."";;il;r.;

I

-,-";-r
troktsu - gdoms-

A SK AR ABO RGS SE RI EN
SLUTARPS T. F.

en

I

i|

-l--

Sö

IF

B-1 (z-t). +lk6-te.

den 24 t. o. m. sönd. den 29 aug. | a. lag i
som ingick i""
Södra skaraborgsserien,i
varje dag-Carlsson,
kI.20. Talare: Bj. Magnus-l
-CarlSSOn.
-Sangi ;M"t.ien,
hemmalagc_t med_
vanns
av
m.ed_ ovan nämnda.siffnämnda siffL. Nilsson.
NiISSOn. SånEi lvanns .av hemmalaget
E,
SOn. E.
son,
och musik. varmt
.----'l fi:;"ll"ntrJlll;*"'å"1t11å",-rä:l,lf;|"ff:i
'au.ä"r.
Fil,adelfiaförs,
i' Falköping, I der iörsta
5832 Fi'l,adelfiaförs,
{örsta halvlek.
i,ralvlek. xlil;;;
Nlatchen var retta' från
15832
"är-r"Jä,!"i,å"1
början fartfylld
lartfylld och anialierr
anfallen växladc
mycketl
myckcti
växlade
:----------tl | ,bötja"
l-

r"^
Kon

F(trT''-&EN

Floby lF-Slutarps

{2,08 m.
stående vid Luttra skola, till salu.
Uppgörelse pr tel. Kinnarp 88.

j

rhieihu;u;;;i
framtidsfolk, sade talaren.t i,1?:11#?;*."ål.jde
fordras 1) att d.en vaknar unn överl
från Mrrllsjö och bätr-l
sånser
'"ou"#å',..."TJ'HIi"
l
:l?#i111'"r1""åä SrttJrgtl*m:l ,Pubriken uppgick ,'" 'lu}?I"ilånsa
ga ideal, och en rikedom-av sådanal
äga vi i Tio Guds bud, samt B) att
den blir gudsmänniskor efter Kristi
sig hb.

bri ett

föredömliga

rig

bild.

Ungdomen må ald-

glömma sanningen i psalmens
ord: "Ungdomen kristnad år Sveri-i,
i
i

hölls .av pastgr Wetterholm,l
i"u;til;"h #i;;.ldikanmed.utgå18spu_n!t
- Dagen avslulades
från orden il
f.f- f mea-atå:l:^B: I4_LT talade över ämnet:

ges vår, S"veriges

andarlt i Kinneveds rov"r.u.-"ä;-;i;;l$f.
till trängsel fylld. Vi,i ;ld";1 t.]a"rl l"Den invärtes människan". Ffter l
gjorde "tryrtänerd" Hil;-ö;6il.lnredikan avslutades den stämnings-l
Bbrstig, äch postorats-a-Air;kt;;jlfulla _gudstjänsten .på vanligt_sättl
altartjänst, varvid aftonpsalmenl
nart.Wetterhol'm, faff.öpiticl ä;;-lmed
nare sorn siunganåå-iiträ. -^ifi -l!45 sjöngs responsoriskt mellan 1i- [
utom den .'ria är, u"rpå"]äef.o*_lturg och en damkör,samt sista ver_l
mande växelsånge" -"iå" n1,ä;i,lsen unisont av hela församlingen. I
kör sjöng KinnÄreds tilk;l;;-;"ä;;1. Därmed var den i allo lyckade ung-l
kanto-r -Henrik J;;"iil;;r-1"ä;*;fdomsdagen stut,.och det är att hop_l
Beethovens Lovsång ,r*t OäriäElPas' att den blev en'appeil till inten-l
arbete i de olika kyrkligal,
4:de psalm
W"""åd";;;;'*lsifierat
- A;
un8domsorganisationerna.
"u sonl
tor Jösefsson
;;;- f
f;
"oii"i.
I

SLUTARP.

och kycklingar
,$lakthöns
dagligen

till högsta dagsSanddns. Tei. 13.
6104
lpris.
t---

luppköpes

&ffietrffi@w.

StatsTtri,sttiuli,ng den 19 sept. med
-biirjan
för R.-klasseh kl. 8;-I klass
8,30, II klass 9,00, III-IV klass. 10

Ladugårdskarl

6267

Tetr, 6.

5

sept. hl. 10.
SKARÄBOIiGSSDRIEN

$lutarps I F-lFK
I{I.12.'
VÄSTGÖTASERIEN
6725

_En bageriarbetare från Kinnarp

- berusad och hade dessutom saknat
varit
lykta på cykeln efter mörkrets inbrott.
till den 27 *uul
-ut.,
"nn"flå

IFK B-Slutarps IF B-1.

Förmatchen på Odensplan vanns av kamratres"erverna med 3-t, varmed laget ltteriigerc
befäste sin ställning i Skaraborxisscrierr.'ltcsrrllatct var rättvist, ty I IiK lra,le övcrtas sliir.re rlelen av matchcn. Vy. Eskil Janssorr gjorde första halvlckens enda måI. Nlålet sniäkade något offside. I andra halvlek ökade Silfvdn till z-o och cf. Adebahr spädcie på till
.t--o, Slrax förc full tirl {ick Slrrtarp sti.aff_
spark och cf. Arne Arrd_t.rssun gj,,idc iutel

misstrg.

SKARABORGSSERIEN

Slutarps lF,
v.

Tidaholms GlF. B-laq
å idrottsplatsen, Slutarp sönd. den lZ scpt. kl. f5.
6297

s. r. F.

!

I
{ Äsarp-Bjurum r-4

55oo
frnKrail.opingn
iFloby
:Ticlaholms GIF

,}lullsjö
lsr.nstnrp
lSlurarp
iBjurum
lÄsatn

B

6 5 o
6 4 o
S3 o
6 z o
6 2 o
6 z o
6oo6

22-7

rO

2

n-8 ro
z6-17 8
zz-r\ 6

4

22-21

4

f l-tf

4

15-22
7-34

r

z

4
A

4
0

Dalums BolS-slutarp B

är vid_laga ansvärr förbjudert utan
avseende till person å nedannämnda
gårdar: B_ackgårdarna, Ledsgårdarna, Srggagårdarna, Marbog., iyckorn_a, Mello^mg., ödeg. G. Johansson,
Mossag., Grenslund J. Svante$son.
Slutarp den 10 sept. 1g4S.
6309 Ågur e ock j aktrd,ttsinnehquare.
LurrltA--KIr{NAap. trlq-all.

Blidsberg B
Åsarp B

f
å

_..I-11ttra slrortklulr'lr5 och Kirrnarps itlrotts- I
{iircrrings jurriorcr : iitas på sörrd:rg 1<1. tTien
l<lirbbrn:rtch i fri i.lr.ott å 'I'årgavillcn i Slut-'

afp.

{

,

4ro3
4004

5-2O

8
6

4
o

Festparken, Kinnarp,

Eh"&NS

EE

lördagen den 18 sept. kI.

2A.

I\{USIK av

öIT$KA$ KöPA

,lq-q!

F'OTBOtL

Söilra Skaraborgsserien.
Slutarp-Tidaholms GIF o-6
Floby-Stenstorp r,--o

Ätradalens reservlagsserie.
4-z
Blidsberg B-Äsarp B 3-z
Dalums BoIS
r7--B
4400
Slutarp B
rg-6
430r
Trädet B
r4-8
42O2

All jakt

Mariestads AIF-IFK.

:"n

i

men närnnes, att hemrnanet. har 16
, hektar jord och därav odlat 15 hek- t
,'tar, föder 3 hästar och 1G kreatur.
'ICIF-IUiISII-RVEIiNA se r1t att ha komihar prima byggnader och är elektrifierat, värme och vatten infört. Den mit i g:urun:rlt gott slag, vilkct Slutarp fick
som stannar vid högsta anbudet får krinna på. Intc mindre än halva cldssinet mål
betaia 2,000 kronor kontant vid kon- {ick ,slrrtarpsmålvakten plocka fram ur målet.
traktets underskrivande ochställa
Falköpin,g och Floby ligga" lika med samfullgod säkerhet. Närmare upplys- IFK
ma poäng och sul:::ra målskillnad, tren falköningar.lärnnas av säljarna och und-er- pingslaget
leder tack vare minst insläppta
tecknad.
måI. Eu match miudre spelad är också en faSlutarp den g sept. 1943.
vör, som falliöpingsrcser\rerna säkerligen ta
vara på och förvan<ll:r i poäng. Jumbofinalen
6310
Ragnar Johanson.
i Äsarp slöt med Bjururnsvinst

å Odensplan

:l**r
'

med intresse för djurskötsel erhålla platser 1:sta nov. å
Mönarps Gård, Slutarp.
Tel. Kinnarp 54.
6378

i
I

' Genorii offentlig duktion, som för.
rättas å stället tisdagen den 21 d:s
k-1. 15, låter Erik Gustafssons sterbh.
försälja L9/234 mantal
Naglarp i Kinneveds socken
att tillträdas den 14 mars 7944. VitL
koren tillkännagives vid utropet,

rdprffidpLL

!

',.

FastiUhetsaufttion.

s.ammacte genom sitt högljudda
"sjungande".
Härmed är hösten i hävdvunnen
form börjad.

ti,d,erntr,

Stttrelsen.

lantbruksmaski-

ners skötsel samt en gift

skjuttid.

Två stora tranflockar,
den ena orn c:a 100 och den andra _ett 50-tal, flögo i går em. över
staden i riktning mot Mönarp.
De voro, som vanligt, ,'uppÄtä[da',
i_ snöplogform, färdades på 5_AOO
meters höjd och gjorde sig uppmärk_

Obs

gift, kunnig i

utgår en halv
timme efter respektive klassers

L/4-"19,

söndagen ilen

Kördräng,

fm.
Anmälningstiden

Norrlands inkommer varje vecka.
Evert Sand6m. TeI. 13.

Olof Nilsson.

|(inneveds $kytteförBlrirrg
anordnar triul|ngar om pokuler oclt,
skcinkta priser den 12 sept. med början kl. 13,00.

I

fallfrukt,

ftaminer, höns
och lryckllmUar
luppköpas till högsta dagspris.

I

lezso
l_.-

$kövde.

SERVffiRINGÅR.

.$SLUTARP.
t

Sandbergs Swingfyra,

$and6ns.

OBS.! Säsongens sista dans

i Festparken.
I händelse av regn flyttas dansen
till Skyttepaviljongen.
Inträde 1 kr.
K. I. F.

Sitilre Skaraborgsserlen.
GIF-IFK Falköping 5-r

Lullras iuniorer bätfre

Tidaholms

an Ilittna*pc.

rblq- "tt

.

Floby

Luttras jrrniorer vrrnno i

jrio"r'. cIF B
IIFK Falk. B

söndags en stor

segcr över Kinnarps juniorer med resultatet

53-35

sal<r-rade

flera av sina

bäst..r medan

Luttra var nästan ordinarie. Kinnarpsjunio-

1

Stenstorp

i

Bjurum
Slutarp
Äsarp

rerlra voro även tröttltörda av tidigare 1rå dagen utk:impadc {otbollsmatchcr. I)et var cndast Gösta Arviclsson och Yngvc Frisk, som
någorlLrnda höllo stilen. IJr: Lade ej hcller
deitagit i nirgorr fotbollsmatch. Luttras juniorer voro i toppform och uotcrade {lcra
persorriiga re'hord. I löpringarna {ullständigt

r(n m.:

born,

L,

r) E. I'Iasse1, L,

tz,r:o;

Ii,

26--9

t2

3r-r8

IO

23-r2 rö
z5*r8 8
25-23

6

t7-25

4

rt-24
8-t7

530
5ro
500

Blidsberg B
Äsarp B

Anders

rM
o r7-8
z t8-ro
4 9-17
J

3-.t

Å

o

8
8

6

o

r,55.

z) S. lrk-

12,6.

Krrla: t) G. Arviclsson, K, r3,3o; z) Y.
Frisk, K, rr,49; 3) Arrlers Nilsson, L, ro,8o.
4oo m.: r) Lrgv:Lt Karlsson, L, SZ,o; z) It.

Elias,son,

l"

n'orsatining av iär,nvägsmark. "]|,q'tt'

I

tillstånd
i Reeerinsen har med'givit
t,;r riat-.tad-Nåiss jö järnvägsbolag
latt från Landeryd-Falköping-Ranitens iärnväe för försäljning avstycItr
ornråde om 1,500 kvm' vid
"tt
lslrrtt"ps station, vilket område är
I

5c,,,6.

Liingd: r) Sven Eklrorn, L, 5,3t;' z)
Frisk, K, 5,25.
I,5oo m. :

r) Ingvar Karlsson, L, 4,28,4; z)
lik, L, +,q6.
Dislirs: r) G. Arvidsson, K, 37,39; z) Anders Nilsson, L, 36,78.
Spjrrt: i) Arrciers liilsson, L, 4o,45; z) Rune
Fretirilrsson, L, Sg,zS.

Gösta

lobetrovtigt
j

för järnvägsdriften'

"TernPlet 1923 Vinterny"
höll mötc i ,öndags Fi'rcrrirtgens arbete diskuterades och beslut fattadcs
att höstoffensiven skall börja med ctt mönstringsmöte den 3 okt. En kommitt6 valdes att
anordna och inbjuda tiil detsamma'

i Kinncled

fr{mnan EH$ffiW

Vidare beslöts att anordna ett kamratmötc
i slutet av okt., vartill skall inbjudas ideelia
föreningar från de närliggande socknarna'
Styrelsen fick i uppdrag att uppsätta programförslag för ,1:de kvartalct'
Efte r mötcsförhandlingarna vidtog sam-

fastigbetsauktionen i

NAGtARP, KiNNARP,
tisd" den 2119 1943,

6515

Ragnar Johangon.
Å

Kunnig och pålitlig
erhåller anstäIlning 1 nov. elier tidi'
gare.

IIaIlag., SIutarP. Tel'

9.
t
I

HIEWEM$ffi

kr.äm. zLlq-\4.

Kirlnnveds Skytteförsrtin0

jordbrtrEesarbetape

anordnar prisutdelning i {öreningens
lokal söndagen den 26 sePt.
Alla skytteintresserade ombedes
vänligen att uppmuntra våra skyttar
rntid något skänkt Pris,
Prisutdelningen böritrr kl. 8 em'

6fi60
Misshande!.

EIT,T{JUL

6549
KINNARP.
I
::= :=:-=--*::-::'=:tHI
--l trdt heruar-rnEranclsur i
I upphittat på vägen Slutarp-I{inn- |

i airr. Äterlas hos luar
:

å

ÄH;"'r.--iä'

z.

Stryrel,sen"

tslq-41.

En iordbruksalbetare från tsroddetorp ha-

upphittat å vägen Vartofta-Asaka. I
Återfås mot beskrivning å tel. 37, I

Gt'tstalsso1?] I

66211

de på"en danstillställning å Kinnarps idrottsnla[s en kväI1 i s]utet av nraj utan anLedning
äk,radrt en ioidbruksarbetare lrån Groianda

och sedan tilldelai honc'm åtskilliga knytnävqlag. För detta dömdes han till 20 dagsb()te'f a I.JU.

Månd. d. 4 och onsd. d. 6
inställes turerna å linjen

Falköning-Börstig.

i

Kinneved och
l6lq-.r7.
Biskopsvisitation kommer under

Ätradalens' reservl&gsserie.

Trärlet B

z)

6

6o r
502
50r
402
304
205
205
o. o'7

Trädets B-Blidsberg B 4-z
Äsarp B-Slutarp B o-7.
Slutarp B
5 40
Dalums BoIS
440

utklass:Lde cle kinnatpspojkarna.

Resultaten blevo:
Höjcl : r) Stig Larsson, L, r,6o;
Nilsson, L, r,-55; 3) G. Alvidsson,

7

6

lMullsjö

p.

Kinnarp

Biskopsvisitation
Vårkumla.

Nlullsjö-Slutarp 3--o
Stenstorp-Bjurum 3-2
Floby-Äsarp 3-r

to

tiden 1-3 oktober att förrättas i

Kinneveds och Vårkumla församlingars pastorat.
F redagen' den 1 okt. kl. 10 samlas
skolbarnen från Vårkumla i dess
kyrka till förhör, och samma dag kl.
L7 hålles därstädes ungdomsgudstjänst rned predikan av pastor Lennart Wetterholm, tr'alköping, varpå
följer samtal med de två senaste
årens konfirmander, lett av biskopen och kyrkoherde Kurt Larsson.
Lördagen den 2 okt. kl. 9 samlas
skolbarnen från Kinneved i dess kyrka till förhör, och kl. 13 äger specialvisitation rum i Kinneveds kyrka.
Den allmänna visitationen föruättas i samband med högmässan söndagen den 3 okt. kl. 10 i Kinneveds
kyrka.
Kontraktsprosten Wetterholm har
anmodats att granska församlingarnas kyrko- och ministerialböcker
samt de under Pastors oeh kyrkooch skolrådens vård stående kassornas säkerhetshandlingar, skuldböcker och räkenskaper, som av vederbörande skola företes senast fredag
middag den 1 okt., behörigen reviderade och underskrivna.
Till notarie har biskopen utsett
pastor Lennart Wetterholm.
Sörlra Skaraborgsserien.
Bjurum-Slutarp
Äsarp-Tidaholms GIF
Stt nstorp-[ FK Falköping
Floby-Mullsjö

Bjnrurn segrar på hemmaplan och Äsarp
har inte stor chans mot TGIF:s B-lag. IFKreserverna fr'ån Falköping vinner i Stenstorp.
Serieledande F'lotry tycks inte vara i {orm och
Mullsjö kan ,mycket väl få oavgjort.

Söclra Skarabor gsserien.

lls

.

Bjumrn-Slutarp 2--Q.
I söndagens match i Södra Skaraborgssericn tog Bjurrtm revansch på Slutarp. Resultatet blev z-o, vilket fastställdes i matchens {örsta halvlck. I:Ii. T. Persson kunde i
z5 min. slå bollen förbi Slutarps gode målvakt. ro min. scnarc kom sä z:an genom, cf.
N. DaLrl, som slog en lyrboll i måI.

Slutarp harle ett visst övertag några perioder
ancl'a halvlel<. Vad spclet beträffar är det ej
m1'ckct :rtt orcla om. Om någon skall framhållas i hemmalaget, så är det chb. Ä. Ägren
samt ilrv. 1,. Ilillman. I Slrrtarp var försvaret
tlerr bii:ta la'r,lclcn.
Utmärkt domare var B. Björkström, Skara.

Mä.tterska!s!okolen. aa å.r rq42 har för
Södra SkaraborgssoFien. I a'.1 "r;urati åv Alexis Bohman iö. ,"--"rrr
I lagt r32 poäng; z) Gustaf Johansson 93; 3)
Bjurum-srut":o
il;;" ä.å;,iråi.il sä;'"'ij ä",iii"äägäi sii
Äsarp-Tidaholms GIF.B f6
;iäää;i"".."""'as.-'
|
B
Stenstorp-IFK Falköping 4-r
anaro insats på, ,Mästershapspokalett.: r)
|
Floby-Mullsjö g-r
I Alexis Bohman / poäng; z) Göran Gustavs-

,;- . ,
^

Flobv
.fida,holms

GIF

B

IFK Falköping B
Stenstorp

Vullsjö

o 78
7 o r
1
g 6 "o 2
7 5 o 2
ö
8 4 o 4

46; 3) Bertil Engdal 44.
t4lI son/t-.^!
4-lo
w^".t^^^.-^ och
r-..t:.. Korlssons
^^t- lulius
':-'^:
Algot
Karlssons
z',and::t
37-22, r2l ,;ngit,ris har för året erövrats av ,Gustaf Jo_
t:l
24-ro
hanssott {ör sammanlagt 9z poäng.
29-24 8l
z9-z+
l/alde'nxar
ohatx,rValden'tar Jol1d.]'I.e.son.t
Johat'rssotcs ock
och Gustau.t
Gustazt.lohans:l

7 4o 326-zt
b r o S ry-25
:3o|n")
:8 1
: : :'. :
o o I tz-4j

9l
"::d':,!:::*,::^:?1:^h:^Io::*^:l:::
6l ::f
:ilt _ av Gustav Johansson med sammanlagt

ll ssqpoang.
poäng;
Hatrasårds
h1,r.: tr
t) Bertir
uvrLL\ r-rrcuc'l
Engdal ry
ar '!r"'
48 vvc"6'
1l
ol
, z) JJohn Karlstedt 47; 3) Göran Gustavsson
Ätra,ilalens rosorvla,gsserie. I ii"".'on ao.
u 6-r
v
BolS-Bli<tsberg B
Dalums öolJ-DrrususrE
Uatums
I Blanhett.förlaget !tss.h4y..; r) Gösta T arsi;iå., n-aqarp B w
I :ru ;:fl:l:il i),"fi'a*:ltåå?!.3," ff;

$u'u'"
iits'o

o

Åinrps

IJ

Ären
E1{

suceEs
Fem-örs storsuoer
tn€d 4 våglängds-

orrråden. S tor
räekvldd även rtru Jft*- k 4z&på kort antenn.
U tomordentliE
I Bl| ä'5- [r. EgSi
ljudkvalitet.

5 5 o o 23-4 Iol 5) Ii"nar Hermånsson 46; 6) Gustav Johans5 4 o 7 2o-4 öl son a6.;Z) Iohn Karistedt46;8) SvenJohans6 4 o 2 23-ro 8l t"i-1!: pokal:
r) Georg Johansson 49 poäns
6 r o 5 ro-23 2l Mörks
oli
(erövrad för al1tic1); .z).Bertil Engdal +8;_:)
6 o o 6 S-Jz

Dalnrns BoIS
Slutarp B
iraa"i B

Biiarl.rg

&rttzwtt

|

-

n

v/

J)

vseler

Bekvlima avbetalnin gsvillkor.

^l

q) Alexis Boiman +8; 5) Juit'lius Katlsson +8; 6) Gustav Joiransson 48'
li

RADIOBOLAGET
Falköping. Tel.

780 oeh 78l.

Sten Alqvist q8;

'
t"t-lin"fJJj,f,"il'l!,!,11d,",;i,?:," ;,],,fjl,'?5,Jli
t"iä;?h.'åXi.t"i'Ä Kättilsorp hade
l Vaa"''ni" låhaniion, 7r ; 4) Göran Gristavi-varit I ' son 68; 5) Gilbert Karlsson 66'
berusad vicl en d""'tili;åidT;;'i'öä"4ÄÄ
puLd io
rv ru'
iå,ra, r,åt'
ähä[
)cn rlcK oa'u!
Kall
]#
]f

FI0BY: tonark Cykelaffår, tel. 133.
$lllDllEttl lndensons El. aflär, tel, 65.
$LUTI[P: Allan Johansson, Liden, tel.'23
TBÄOff: Gusfay Linder, lel. 78.
UIRT0FIA: B. lindborg, tel. rl4,

d"#-:f-'ffiä'ä',',fH:{1il$diäiisil"f
tr'"@f ffi ffiSLIITANP"'
r)

Södra Skaraborgsserion.
IFK Falköping B-Tidaholms GIF B r-z
Slutarp-Mulisjö 3--o

Fylleri.

En torvarbetare {rån Kinneve fick {ör

f

r.'.

poäng; .:) Georg-Johansso' 48; 3)
49
^j!:::"1,\'tij,Xoi;nå],?.";%l':Tt'"';
Älvln a6; +) Karl Öman 46; 5) Arvid Florin
| +S; 6) Georg Andersson 45.

Nornras hpr. 1943:

A TONOTTSPTATSEN,
söbdagen den 3 okt'

poäng;

z)

Gustav Johansson 4q
Sven Johansson 47; 3) -Sten-Alqvist

46; 4) Alexis Bohrnan +5; 5) Gösta'Larsson
45.

1.13.15:

Korftöuling:

r)

Snickcrifabriken

utarps IF B,- Blidsber gSIFB
15.15:

$luEarSB lF=--efreffi$lö lF

Gustav
48 po,t*#';1ff,',,
' äng,; z) John Karlstecit 48; rohansson
3) Georg.Johans-

S. I. F.

toi, 47 ; 4) Va1d"toa. Johansson 47; 5) Alexis
Bohmar47.

l' Kloss 1: r) Rune Alp 78 poäng; z) Rune
Fredriksson 75; 3) Erik Svensson 73.
I Kl,rs" 11: r) Gösta Larsson 75 p'; z) KarI
örnarr 73; 3) Göran Gustavsson 7t; 4) Allan

'Jl'r. ri"""oetls skytteförenings
sådvanliga prisutdelning för året ägde rum
i söndags i föreningens lokal, sorn var till
trängse1 fylld. E{ter sjiilva prisutdelningen

Alv6n 6q; 5) Geolg Johans.son 68; 6) Harrv
Arvidsson

tackade ordföratrden a1la, som under året arbetat för och stött föreningen, och vände sig

därvid särskilt tiil damerna, vilka skänkt flera
vårdeftrlla priser" Därelter överlämnades till
ordf. såsom ett tack för ro års troget arbete,

Joldbrukare 256 poäng1' z)

25r; 3) F-ala jordbrukare
21g; 1) Hemvärnets r lag 246; 5) Kinnarps
Textil e43.
Insats bästa poäng): r) Göran Gustavsson
ez poin*.; z) Valtlenrar Jr,han.sotL 9o; 3)
Ale*i. .Boh-att 9o; 4) Bcrtil Lrrgdal go; 5)

res,-lagseri'e

Ätrad'al'ens

68.

Klass III och IV: r) Gtstav Johansson lz
'poäng;
'q)z) Bertil Engdal 63; 3) Helmer TlvSg

6z;

,

Valdemar

Johansson

gen tjånst".

Dårefter vidtog ett trevligt samkväm för

medlemmarna med damer.

rg4r: t) Rune Fredriksson +g poäie; z) Harry Göransson 46; 3)
Arvid Flor6n +5; 4) Georg Jqhansson 45; 5)
Karl Alvdn 44.
Blo,nkettf örlagets hpr.

Skid,skfitebokalen: r) Äke Torstenssonr 48
poäng; j)-4)Karl öman 47; 3) Göran GustavsRune Fredriksson 44; 5) Linnar
ion a'6;
Hermansson 43.

.

Red,ucerad,
hansson.

tat'la too

Dtunernas shönhta
hansson 48

un.: r)

pri.s: r) Vaidemar

Jo47;

3) Rune l'.ädtikuso.t 4z; 4) Alexis Bohman
39; 5) Karl Alv6n 39'

Ster cinrn

IFK Falköping
Mullsjö
Bjurum
Slutarp
Äsarp

B

98or34-13t6
97o239-2314
9 5 o 434-25 !o
8So3z5-r8ro
84o4z6-248
9 3 o 6'n-3o 6
9 3 0:6,t+-6
4
9 o o 9 JS-48 :o

Ätradalens roservl&gssorio.
I)alums BoIS-Trädct B w. o.
Slutarp B-Blidsberg B 4*z
66o o
Dalums BoIS

Slutarp B
Trädet B
Blidsberg B
Äsarp B

6so

740
7r o
6oo

z3--g
t z4-'8
3 23-i5
6 rz-27

12

Io
8

z

6 s-se o

F{Ptrffi@g',gsöndagen den 10 okt.

Kl. 13,15, Södra Skaraborgsserien

Slutarp-Stenstorp.

anordna

fältskjutning

vid Liltagården, Vårkumla' söndagen den 10 okt. kl. 12. Allmänheten varnas att beträda
terrängen söder Lillagården i
Vårkumla socken under den tid
skjutningen pågår.
7005

Tidaholms GIF B

ä ldrottsytlatsen) Slutarp,

$kyttelörcnin$ar

Valdemar Jo-

poäng; z) Gustav Johansion

3) Arlur Gran 68; 4)

Yartofta osh lfinneveils
f4emensam

Floby

r-5

6i; 5) Alexis

Bohman 6r; 6) Julius l(arlsson 6o.
' K/ass R.: r) Eldor Anclersson Bq poåns; z)

Harr1, CöranSson 87;
en av föreningens medlemmar hopsamlad gåFlåkan Silvandei' 62.
va, vilken bestod av en urna med inskriptio- ,
nen "Från Kinneveds Skytteförening för tro-

Bjurum-Stenstorp
Äsarp-Floby 3-5

Styrelserna.

Kl. 15 Åtradalens res.-Iagsseyi,e
Slutarp B-Trädet B.
7088

SI.F.

Bislropsuisitation

$ TUIAB P.

i l(innetled,

Tomfat och dameleBn:ef
järh, plåt och trä till salu.

slrc-vt9.

*:

::r]:'d#*

Srökinds häracls polisdistrikts

6llo-.1e.
direlition
har vid sammanträde i Kinnarp
upprättat utgifts- och inkomststat
för är 7944 med följande utgifter:
Lön till polisman kr. 3,000:-, dyrtidstillägg kr. 650:-, beklädnadsbidrag kr. 150:-, hyresbidrag kr.
I2A:-, pensionsavgifter kr. 100:-,

stora stenar, socklar med kulor o. dyl. I
Iivets .y*- I
Slå vakt om grönskal
bol! Ett förslag av hemmansägaren
I. Gustafsson att ringning vid tacksägelse och jordfästning'bör ombesörjas av kyrkväktaren mot viss ersättning och icke som hittills av vederb. sterbhus, i vilket förslag kyrkoherden instämde, hänsköt biskopen till kyrkorådet.
Organistlönen i Vårkumla fann I
biskopen väl lå9. Den bör ökas, lika- |
så bör kyrkokören beviljas ett skäligt I
anslag för inköp av musikalier. Kyrr
kornas öppethållande på vardagar

l

åtminstone lördagsaftnar sorl'
martid
är ett behjärtansvärt ön:
- Visitator sade sig ha fåt{
Bcskop Gustal Ljung gren.
skemåI.
de bästa intryck av barnens kunskar
per
oeh lärarnas sätt att sköta unBiskop Gustaf Ljunggren har förvilket vittnade om
rättat visitation ,;^??;;r;ä;;ä dervisningen,
mycken_trohet
och nitälskan.
Vårkumla församine;*ou*to"åi dagsskoleverksamheten
-Viuiiut.,'"-åiiOfi:
bör på"Söl;
allt
den 1-B oktobu".
verksamheten
liksom
stödias,
des av pastor toci, t<yrlortå"ä" x"it $tt Larssori och notari&,";;il;då:. blan{ ungd-omen.
^Gudstjänstbesökeri
a1 Sli.a:
junkt Lennart Wåtiä"fr"1*,-n;il- visa-de goda siffror,
":l.k."t
förnincr
ijande men också förpliktande;
härvidlag
exempel
i*_-=^___e
r_-ltroendemännens
-,_- visitatione" !gs_|t1,!llill ql,lT-iå" uv mycket stor vikt.dagsmor_sonen kl. 10-iY,::ll^ll"If-t Konträktsprosten rieddelade, att
ka' där församlingens:I:tllt ._][- jrrans gransirning av kyrkobokförinlats. -Efter psalmsånå.:_..h,Pl^]t^t i
iöke givit änledn"ing"Detsamäa
till någon
förhöret, .o-.,-l_9"11,1:9-d_"" 1y I äu"
log
heht änmärkning.
3ofolkskotläraren A"_t1ll_Tilsson och äaffau även gransknidlen av räken:
därefter arz biskopen_1jatv. i Ek"p""rru, dä"r dock en"del anvisnin"
I
Kl. ll visiterades vårkumla. kyrka gar av bokföringsmässig natur gå;
och
uurr AJr^u5,drLr
kyrkogård iI rr.1,rultY
närvaro_av
försam-lios, f,.
t. ex. af,f,
att rev:ers
fevers mecl
med angrvancle
angivaåde
_o: r.u.r.s_alrr'ivOS,
lingens kyrko- och skolrå-dsledamöter i av lånebelopp, amorteringstid och
samt församlingsombudet, lantbru- iräntefot bör-utskrivas vid j-ån ur ert
karen E. Josefsson. Biskopen utta- | kassa till en annan.
lade sin glädje över det förstklassiga
skick, i vilket kyrkan efter renoveringen 1934 befinner sig och betecknade den som en av stiftets bäst bevarade och stilrenaste medeltidstempel. Besöket på kyrkogården gav visitator anledning att allvarligt varna
för stora stenramar och alltför omfångsrika gravplaner. En gravkarta
vore önskvärd.
Samma dag kl. 14 ägde liknande
visitation rum av Kinneveds kyrka i
närvaro av denna församlings kyrkoråd och församlingsombuden, lantbr.
E. Andersson och S. Gustafsson.
Även denna kyrka ansåg biskopen
kunde bli mycket vacker och tilltalande efter en pietetsfull renovering,
som skulle återskänka kyrkan mycket av den medeltida prägel, som

gick förlorad genom renoveringen
1910. Detta gällde särskilt korpartiets och altarets utformning samt
bänkinredningen.

te-

SAND16NS.

7089

i::*is::.r
kyrko-l|
nybyggnadsfråga. Betr. :*"T:lnas
'gårdarna varnade biskopen ånyo förj
i

av

semesterlön

kr. 100:-, telefon,

ma-

teriel och porto samt försäkringsav-

gifter kr. 220:-, arvode till direktion och revisorer kr. 100:-, oförutsedda utgifter kr. 21,4:9I.
lhkomster: Behålling kr. 200:-,
statsbidrag kr. 1,815:-, utdebitering
ä 20 öre pr skattekrona, utgörande
för Börstig ä 2,620,96 sk.-kr. kr.
524:19, Brismene ä 7,732,96 d:o kr.
346:59, Kinneved ä 7,425,86 d:o kr.
1-,485:77 samt Vårkumla å 1.319.78
d:o kr. 263,96, summa kr. 4,654:97.

Påminnes 4lYs'"rtVartofta och Kinncveds Skvtte{örenin-

gars fältskjutning i morgon vid
dit även Falköpingsskyttarna

Vårkumla,

äro inbjudna

deltagande. Samlingsplats vid
(invid kyrkan) kl. rz.

till

Lillagården

Södra Skaraborgsserlen
Xlrrllsjö*Bjurum

-

1l:K Falköpirrg-Äsarp
Slutaro-Stenstoro

, trIrrllsjö slår Bjurum, och IFK Falköping
btjr nu efter tre laka nederlag inregistrera en
scger mot Äs:rrp, som clock iir att varna för'
Matchen i Slularp blir säkerligen spännande. !
Stenstorps f orm impcinerar och laget bör.l
ligga närrnast' till seger. Detta är Slutarps i
sista seriematch på hemnraplan denna säsong.

f

rrrvNenes

m

i

1?lt(r-\ra,

sönrlags sin första träningstävorienrcring. Av 8 startanrle, .orrt i".t-

f_. anordnacle

I ling i
lliglL voro så gotr so:n llybörjare, utgingo två.
var lörlagd till Västarp
| -'.\t1ite1
-6 och målct
itill Kirrdlunds. Banan märte c:a k-.
! Resultat: r) B. Torstensson t,t7,zo; z) K.

E. Arrguslsson r,24,24; 3) Erlor'Andcrsson
och A. Torstensson t,jr,ro; 5) G. Alexanders_
son r,47,o3.

likt och olikt, förlägtill söndagen. Vi måste alla slå
vakt om den klenod, som heter söndag, ty en rätt använd söndag blir
till välsignelse för hela veckan. Att
tänkligt, både

ges

däremot utan giltigt skäl utebli från
guclstjänsten är liktydigt med att föregä med dåligt exempel.
Koilekterna äro synnerligen goda:
Kyrkoherd,e Kurt Lursson.
i medeltal 2:25 per pers. och år mot
visitators fräEa om nåEra an- 0: 49 för hela stiftpt. Och ändå är

fffi

@-

(rrb

*önskemål"funnes

detta avseende bäst i riPå aftonen
-unäa kl. 1? hölls-q:'sråm-lmartningar -eller
ket!
Under är 1942 uppgingo kol-ä"a.i.i'd:
n in gsruii
lekterna i Vårkumla till 4: 60 pr perå:Läålb,T ?Lilål:*åiää.iå,fn
"- var upplyst iavv#:,
kumla kyrka, som
ett
**
son --- en utomordentligt god siffra.
.j
"f,;:
oes neJ'
stort antal ievanae r5uå.- "Seaä'
över detta liksom över den goda seyng.do_msp5arn* j,,,,git.,-samtaradår_Tf lf,I"*f i*"fr :iltf*å"fji"rläå den att husförhören fortleva uttalade
kyrkoherde Larsson med de två se- I
visitator sin tillfredsställelse. Nattnäste årens r.o"ri"*""åäi, ?lriå
vardens
ställning
trlä,T""*gn:;:Ui.,ät??å? f; li är' ocksåförhållandevis goda
tan mangrant kommit tiilstädes,"å.ett ämne till glädje. Mycärängsel
9m
fylld.
Altartjänsten
före
huvu-dpunkterna i 3:dje trosartikeln,
åredikan förrättades av kontrakts. ket få odöpta barn under 1 år finnas,
varefter biskopen fortsatte och av- p"o*ten
|
Wetterholm och pastor I,,. och borgerliga vigslar eller jordfästslutade samtalät. i,"Läii,äår.,ä' tåningar ha ej förekommit sedan serfatT;"f$"å:Tåäååi"l:1",i,
a a" p as t år
ste prostvisitation 1935. Kyrkan bör
I less
I'f ä"tf
.w;ti=d;i;;
höll ungdomspredika.n
över et!. a.r1' Lov,
pris
.
och ära av christian Rink. vara platsen för alla viktigare tillsnitt i Matt. 20 om vikten av att ti- iredikan hölls
av pastor loei, kyrko- dragelser i människans liv: dop, vigdigt i levnadsdagens morgon träda in 'h""de
Larsson, som i anslutning till sel ochjordfästning. Sjukbesökend
som arbetare i Guds vingård.
Mikaelidagens
.9.uaq- ^5o.a"
evangelium talade antal har varit stort. Men verklig
Skara stift i

J;

s

tjänsten avslutades med altartjänst,
som förrättades av kontraktsprosten

ämnet: Himmelrikets barn och husandakt torde vara gansha sälltu"rr"rr. himmelrike, varefter han synt. Här är en förnyelse välbehövFritz Wetterholm.
i
lig, liksom betr. andaktslitteraturen,
Lördagens rörsta rörrättning.
särskilt sådan, som även de unga för-förhör
;irX"rlå;:i:
fff:f"t""jtr"f:ä::'ffå
"r"' äader vår.
med skolbarnen från Kinnestå.
Biskopen anbefallde i detta
ved, vilka samlats i kyrkan kl. 10. ''
sammanhang
större spridning av
br;ffl
tr'örhören leddes av res-p. aodelninss
stiftets egen tidning, Kyrkvägen. An-"*:tå?:f!å
lärary nämlig-en småskollärarinnor- åa"it"ao sitt visitationstal
",åHr"t"åigå;
med ut- gelägnast av allt är ungdomsarbetet,
na Ersa Karrssonochrngegerd.tu- äa"g"p""r.ci"a"
som nedbrytande makter över-l
i-äi-. 6:12: Käm_ helst
dersson, folkskollärarinnan Anna 3
allt äro i rörelse, i detta pastorat il
sandin och forksk"&iiöH." r.o-+ö
form av bl. a. två'dansbano-r med allti
f;ll ;"ff? vad
son, varefter biskopen samtalade åärt#äi?,*,Y#fi,,"åx
därtill hör av moralisk förvildLn"a.
med barnen om den förnämsta krist- '
ning
och
dekadans. Och ett folk utan
Mikaelidagen
vi1l,
sade biskopen b1. a., erI.
na symbolen
korsel.
moral
är
ett folk utan framtid!
inra oss om att det kristna livet icke bara är
Under förmiddagenS
lOpp granSkaglädjeämne är det, att
stort
Ett..
de kontraktsp"ostu? W"iläifråi--f,*- frid utan också strid. Därför får det aldrig enhetlighet råder på det religiösa omkobokföringön, samtligu f.r..o".-i'1- ,vara,maklighet och bekvämlighet i vårt tios- rådet. Detta är av stort värde. tv
oss föreligger en strid både såsom enkenskaper,"
förvaltnirig";""1;åä"lti"'
-. ----och såsom medlemmar av församlin- splittring är aldrig någon styrka. i
o. dyl.
lskilda
Säkerheten
är folsk och farlig, lek icke sitt sammanfattande slutomdöme
Specialvisitationen ägde rum i Kin- lCen'
framhöll biskopen, att Kinneveds och
neväds kyrka kl. 13 i na"""a"o åv båä; imed frestelserna, släpp.de*^ i"k-u, för nåra'
Värkumla församlingar äga ett rikt
vi ha arxvar också för församlingen; -andligt
fgirsamliågarnas kyrkoråd,
.Men
i
arv, som måste förvaltas och
rrur'sre
måste
kämpa
Kämoa
för andras $nil't'
ror
icke mrnst
minst
skull, rcl<e
"f.of"aällvi
resn- folkSkOleStyrelse,
folliskolest.r"äl*o f;i"'""-li_-reSp.
församlinSspersonligen tillägnas av envar. En
lll
q:t i:ke god grund finnes
-^J - lP::1 _",1
uppbyggens på
9qbq4.9", tärarelersonalen och
---- til11"*.:
-t:"",,""*.'.T
en
Gud
gudsförgätenheoch
därför
att
kobetjänte.
| {unnes
grunden,
den
slutade
visitator.
Bisi<open genomgick härvid puntt lt"T anda srnittar omkring sig. Ingenting
Girdstjänsten avslutades med att
sig
srg
av
sig
srg
självt,
slalvt'
nej,
nei'
måste
vl
vi
kämpa
6Ä o_,
n"qsfnn loCi
lnai Upprätrrån_äf_ lordnar
pUnkt den
förr nrrr.,kt
av pastOr
biskopen från altaret läste välsignelloranar
tade ämbetsberättähen och Uåriräae loch hå1la fast livets krona att den ej tages sen äver menigheten. F öre postludiet
'I'iink
pä
oss. Tiink på alla de goda andliga värvär_
efter Varje
efter
va.rie större
Större eva"ti;r,o.
avdelning ;;;i
Ordet lifrån
lfran oss'
frambaf kyrkoherde Larsson ett
fritt för frågor eller anmärkäingar.l1*-" t dessa båda församlingar'...P* ä1d':k varmt 'och vördsamt tack
till biskoDe viktigaste frågor av mera allmänt lltt8' "o* icke bevaras av sig själva, utan de pen.för de högtidsstunder och de gointresse, som dryftades, voro i kort- lkräva, ett målmedvetet arbete för beva-randet da råd och mg,ningar, han under desav fädernas arv. Det kräves ett mera levanhet följande.
I
sd dagar givit, samt slutade med ett
fOr ätt i god tid planera den väl- lde ansvat för församlingen och för vårt folk. tack jämväl till kontraktsprosten
annat tall
fall åro
äro vi trolösa mot Guds kalle.lse.
kallelse.
hÄrrlioq renoveringen
.oi^-ro-i-.ån av
behövliga
Kinneveds lIIl-"tttt"t
^,, rZj-*^,.^.r^
och notarien
kyrka rippmanade blskopen kyrkorå- lVi behövas alla till stridsmän i den andliga " Efter gudstjänstens slut voro fördet att snarast möjligl
hos Kungl. lkamnen'
samlingarnas förtroendemän med
"negara
Byggnadsstyrelsen
prelirfri- lnin8' skola vi ock i Hans kraft bliva seger- fruar, lärare, kyrkobetjänte och annärt program härför. Visitator utta- lvulna'e.
dra, inalles ett 80-tal personer, bjud.
si1 Slädje över, att Kinneveds | Stående i koret föredrog biskopen I na på kyrkkaffe i pråstgåraen, irarl"d9
kyrka i år fått en ny olgel^och hoq-ldärefter viktigare delar av ämbets-ivid -gästernas tac-tr titt"t<yrkofierde
pades, att samma p11|emat beträfg9h ,fommenterade.. d"T.loch fiu Larss.on framförderi av biskofande Vårkumla kyrkp, snart nog lH:-"ätj:l*
del
av
dem
har
omnämntsrpen. På aftonen gav trerrst apåt
lEn under specialvisitationen.
"gd?{r
sku_lle uppfyllas. Eq
olägenhet
Guds-J Larsson middag fOi biskopen, kän1yår fÄ- l'^-- l9y..u"
qff ingen
iip förhål-l
ör det,
dpf att
inopn lokal
lnlrql finnes
finnoa
innm pastoratet
noafnrofat är
fÄ-hål-'i traktsprosten
+,nl,+dhe^^+^-r- itvå
är
tjän_stlivet- inom
för kon- lfiäncflirzaf
^-^L notarie-n,
octr
-^+^-^:^-- åe
l
firmandundervisning_ och olika for- llandevis bra, vilket är glädjande i;sistnämnda .med fruar. Och 'därmed
mer av s. k. frivillig kyrktig verk- ldenna tid, då just söndageis piofane- | ;; punil ;;it rc;r ästopsvisital-iosamhet
en f.räga som noggrantlring är det mest oroande. Allt upp-tnens sista programpunkt.-

|
I

*

o

-

4r

SLUTAIIIr STOPPADII Stenstorps framfårt, vilkct nu inte var precis oväntat, då
Sltitarpslag;ct visat ij-ott spel på sistone. Detta

har ävcn varit {allet rrred Åsarp, som gjort
Ilera gorla mntchcr rnot topplagen, utan att
docl< l<rrnna notcla någon scger. Nollan i
vinstliolnnrncn språcktcs nu emellertid. Mullsjö siog L,jrirrrnr ovintat knappt. lbln-13'

F.rån

Sötlra Skaraborgsserien.
Mullsjö-Bjurum

2-r

IFK Falköping-Äsarp r-4
Slutarp-StenstorP

Floby

Tidaholms GIF B
Stenstorp

IFK Falköping

B

Mul1sjö

Slutarp
Bjurr:m
,

t

2-r
980
970
ro5o
950
950
ro4O
r03o
IOIO

Äsaro

t
2
5
4
4
6
7
9

34-13
39-23

t6

35-27

IO

z6-zz
z$-zs

IO

16*27

8

2r-32
r9-4q

2

F"orentngarnäi

IF

I

slro -

andra kammare för Skaraborgs lähs
valkrets Gustav Hallagård i Slutarp
blivit invald i riksdagens första kammare för tiden från och med den 1
januari 79+4, kommer nY röstsammanräknillg att den 28 okt, verkställas å länsstyrelsen för utseende av
ny ledamot i andra kammaren efter
llaliagård.

clrag hölls av kretsorganisatören Ann-I{ari

Iiriksson Ir. Slöta över ämnet "Samlar, Fostrar, IJtvecklar". Vicl mötet anslöto sig 4 nya

rfit'

medlemmar tili avdelningen. N[an beslöt bilda en studiecirkel och en kommitt6 tillsattes

härför. l\{ötet var talrikt

besökt'

Ulricchamnsblaclet.

Styvt 2O mils diken på en f. d.!
bondgård i Västergötland. I

FTPTBgDLL
Finalen

i

vatay ! fullföljI orientering -"ä t, deltagare,
rnätte c;a 6 km' med 8 ltontroller'
Banair
de'
undcr I
I nr 268 av Göteborgs-Posten. 1ästes
ltcsrrllat:
r\cslrrraL:
rr r: t -^- !
rubriken "zz mtls diken grävda i väldig-, L"pp|

Älradalen$ reseryiagsserie

Dalums B o. IS-SlutarPs

IF B.
sl F'.

'

.I

gemensam {ältskjutning
vid Lillagården, Vårl<umla, vartill iiven Faiköpings ,skyttegille inbjrrdits. 1ill tävlingcn ha-

sig. \Iålcn volo 4 och
utgjordcs av: trcdjedelsfigur på ett avståind
av r8o m., tid med fraillyckr.ring /o sel<., fjärcledelsfig. 215 m.,5o sek., rapporthuncl i front
de /-( skyttar infunnit

r45 m,, framryckning zo sek., skjuttid 45 sek,,
bunhclsmål 9o m., tid n-red framryclinilrg 50
scl<. Sv:hrast v:r1' sista målct. diircfter r. z
3.

Prislistan fick {öljanclc ntseende:

IV kl.: r) A. Bohrnan, I{inneved, 2r tr.;

2)

G. Oskarson, ValtoIta, zo; 3) S. Johansson,
Kinucved, 19; 4) ll. Johansiion, Vartofta, r6.
i1I kl. : r) G. Johanssorr, Kinrrevccl , 2a tr.;
z) I{. _Johanssor, Vartofta, zo; :) i.,. 1-orstclrsson, Iialkiipirig, 16; D I]. Torstenssor.r, d:o, t6;
5) S. Ähcrsi<og, Vartofta, r5; 6) B. Vårddn,
d:o, r5 ; 7) G. Källcskog, d:o, r5.

II kl.: r) O. Andersson, Kinneved, r8 tr.;
z) B. Klasson, Vartofta, 17; i B. Andcrsson,
d:o, t7;4) K. Johansson, cl :o, t6; 5) G. Johausst,n, Kirrncvecl, t6; 6) iL Joharrsson, d:o,
15; 7) A. Evcrts, I,-alkijping, 14; 8) A. A1v6n,
Kinneverl, r3; 9) S. NciimzLr.r, \''artofta, rz;
Io) K. Iiar'1sson, c1 :o, rt; rr) G. Gustavsson,
Kilr;rcved, tt; rz) L. I-lclmanssorr, d :o, 9.
I Itl. : r) N. Nciirnan, Var-tofta, rB tr.; z) A.
GustaIssor.r, cl :o,. r3; j) l{. Iiredril<sson, Kinncvecl, rz; 4) lt. Sötlerbelg, Varto{t:r, rt; 5)
Ii. Arp, Kinnevecl, rr; 6) G. Anclcr-sson, d:o,
I

I

t]:.

Ilxtra tävlan: r) G. Joharrsson, K, 6/t9; z)
B. Torstcnsson, F, 6,/18; 3) B. I{lasson, V,
6/t8; $ 13. Engdahl, K, 6/18; 5) K. Joharsson, V,6/17;6) A. Bohn.ran,J{, 6/t5; 7) N.

v,6/s

Ätradalens reservla'gsserie

i morgon rncd b1' a' seriefinal mellan
Tl otlr-I);tltrnrs Bol S I:rr scger för
Si;;i;';, orn an aldrig så liter, innebär serie-

avslutas

ii"'rtn
seger.

";'-;;; d;;;:;;;
.J,,n nil.*"
li";;;;i;;
i

hade den ro okt.

och

. -' ,,,----- :i[I
landsmyr" att torrläggnillgen av en stormlr
Arvidsjaur nödvändiggjort grävning av 22o I
km. diken. Nåja, sockncn i fråga omfattar ju I
mcr iin 6o kvirdratmil cller dubbelt så mycket.f
r,- r:--l
för |
'som hela Blekinge, så där givcs godr plats
en r. d. bondgård i väs.
"n
;i;il;-;";;

:-;

Klass r (över zo år) : r) K'-E' Augustsson

,.j].ii.'kä.i; iir"'å'Ji"i'ar>': r) R.'Gö.ans-S.
5',n,'il+2,:o: :) Ä. Torstenssorr 2,2r,oJ; 3)
Kar'lsson 2,$,46.
I|

stiarllt<laborgsserien'
i | ri,l"h"tm'
GlF B-Fioby o-r.
I

a.jai"" p"6og-;

1 | Mullsjö-iFK Falköping B 7-t
i
ro9or35-13r8
u;.
ln.r,

ståta nrcd en santmanlagd kanal- octt

1n"r., t

Vartofta och Kinneveds skytteföreningar tbll6*17.

1

xrNNenBs rr, *4fi.ur?.
t"a" i sönilags anorrlnat sin andra tränings-

feftO-tf'

Idrottsplatsent Slutarp.
söndagen den 17 okt, kl. 13,30.

t

Ny röstsarnmanräkning.. lQfto- q3'
Sedan ledamoten av riksdagens

Kinnevods avd. av t"U fblro-ql,
hade den ro dcnnes anorcbat propaganclamöte i Vintcrnys 1okal, Kinnarp, varvid förc-

IO

i anor<lnar om söndag sin andra tränin'.qstävorienlering' Samling vi'l Festplatsen
.llinc
'l tt. q.i Brnans
längd i.-rlit c:a 6 km. Karta:
I

av Oxfordowrrras till salu.
Hallagården, Slutarp.

t4

I

KINNARPS

En ha$$e $ch ffill {ffoka

I

;" ;;1^';;,ä"';;^;.r,

kanskc ännu märkligare, ävbn bokstavligen ta- i lTidaholms GIF
tat. Så är emellertid fallet mcd den för Sina ! lMullsjö

imossoillillgar' berömda egenclomen x{önarp i ! | Stenstorp
,Kinneved. Där gcni,mfördes på r88o- och I IFK Falköping
i rSqo-talet ett storartät torrlägglrings{öretag, . I Slutarp
i som för övrigt om{attadc vidlyftiga arealer I Bjurum
mårrgialJ jnrrJägare
en manglalcl_
m'ssar tlilhoriga
! mossar
tillhör'iga en_
JnlooCl:. ti. lÄsarp

,

rrdr rrSSdrruL
socknar': Luttra, Grolanda, Göte- | rI
I närliggande
,
Ivc,l o. s. v. Initiativtagercn till förctaget var:
lsöteboresrcklorn Arrq. Berindcr, .onr r-rcka,le.'
:-r-^-^^-^
.,^ l^..1.;:---.1^ ...^-.1---^
f;:'- saken
.^1.^"
mossäsare {ör
intresscra vederböran<1e

^="tO

B

B

rc 7 o 3 4--24 14
ro6o43;.-26i2
ro5o535-27ro
ro 5 o 5 27-27 ro
ro 4 o 6 16-27 8
Io3o72r-J2.6
ro r o I tq-49

2

Ätradalens reservlagsserie:
ö - ---- -

i "\y

n".l j':l:.:ll'1,:li::
B vann rinaren och
i::1
}.[ör.rerp, -t'W. srurarp
inköpt i:l:l::
fört. I{an hade dess{öiinnan:',1,:i::.
;;i-"j
en större boncleård. där' fastmarsori då var

I
Finalen i Ätradalens reservlagsserie, som i
I
1
_spelatles å idr.ottsplatsen i Sluta.rp,
-söndags_
sarna outnyttjade. Genom uppodlingen av I blev cn klai
scger för Slltarps B-1ag, som fåJ

kcn

1åg

desSa

under hävd men' <ie
- -,
"" vidsträckta
'."" "',,.^-- mos-

blev \{önarp ett storgods. Oml,ring

/ooI

segrade Dalums BoIS A-lag-med 4J-o Q---o).
spei var Slrrtarps. hy. påpassligt
framme och snappade upp en boll,
Dorr' som marmål_

tu*rlancl mossar förvandiaclcs till åker{ält. I
rr^^1,.--l_^-:1+-;-_^.n +ir{
-r Ää 3o
från z5
Kfcatursbesättningen :r_^.1^.
ökades r-.".tili i
flera hundråd", oår, rfl,,,ii =u"","ii," #;;-

Efter r5 min.

rril.-rtinnchiinsoen,le

4-'O.

:.:i"lj::' :i"',:ij"tlll:T
;;5'åå *äjl..u, iå"åt-li: ffi? gifr,l;':,1"fi:
då hi. fällts. Cf. slog straf {en s-äkert i
I sp^a_rk,
mä|: z---o'

I

der stråfoder bort från egendomcn.
Det var ett heit annat resultat av clenna sto- |
Andra. halvlek gick helt i_Slu.tarps favör. I
ra rorrlåqqnirq än arr "zz_milaclikninsen
Stor_. ao:e,
":,"-.",'å ":"',
minuten {ick vi. en fin högerpassning,
myren i Lapplanclssocknbn.,';'-;;
! Varför inte gjort fI som han lade kanonhåri
i *itrr."l,'.i.f,".itä
derna jättcdikning å kiirhatiskt och i komrnrr- i 3o minuter fastställde hi. slutresultatet tiil
mossai,

t. ex. i

d\/nnqarllrnare

I'rlä-rrr

Göta- eller Svealand?
,

ii

;I ,
ÄT{iADALENS EFISERVLAGSSE&IE. ,
i
DalumsBoIS
7 7 o o 2J-3 t+i
SlrrtarpllT6oI24-gr2l
.TrädetB
8 4 o 4 r9-r5 8
BlirfsbergsB
z r o o 12-27 2
ÄsarpB
Z o o 7 S-22 o
Då w. o. räknats med nrålkvot 5-o i förcgående tabell, har denna omrirknats i enlighet
med Fotbollsförbundets bestämmelser, där
o-o är det rätta.
Slutarp.
Idrottsplatsen.

Kl.

r3,3o: Ätradalens les.IF Il.

lagsserie. Final Dalums llol.S-Slutarps

*i1!.Td:,,1,1*tj-får målvakten det bästa

--1.1::
betyget. Han räddade med tur och skicklighet sitt lag från ett än större nederlag. I heÄ_
malaget får hh., ch. samt de båda inårna det
bäs-ta betyget.
Bra dom"are
.

ping.

var Torsten Gustavsson, Falkö-

*tlto"tt,

Varlolfa-Frökindr
S. L. U.-."e på orienlering.

SLUTARP

W FLYTTA

Idrotten har i är upptagits bland SLU:s
verksamhetsgrenar. Nästa söndag går det

första clistriktsmästerskapet i orientering någonstans i Skövdetrakten i Sventorps avdelnings regi. Som en'upptakt till detta anordnades i sönrlags kretsmästerskap för VartoftaFrökind. Tiarps avd. stod för arrangemangen.
Banorna voro förlagda till söclra delen av
Gerumsberget. Av 4z anmäld,a startade 33,
nämligen 14 seniorer, r5. juniorer och 4 damer.
2 seniorer och 5 juniorer bröto tävlingen, de
flesta för den svåra sista kontrollen, Nils
Gustafsson, Skörstor,ps SLU, och Tiarps IF,
var suverän i huvudklassen. Han 1åg först i

banan

allt från

första kontrollen och vann

samtliga sträckor rrtom tredje, där V. Hagen-

ståhl, Näs, och Falekvarnas Sven Johansson
voro snabbast.

Lika överlägset segrade i jrrniorklassen IK
Wilskes allrounrl-man J. Vennerholm, som nu
representerade Näs SLU. I clenna klass ledde
annars Lennart Andersson, Luttra, och SvcnL,rik Börjesson, Tiarp, vid andra kontrollen
med 9 min. löre den blivande segraren, men
sista kontrollen satte krokben

för

Äsårp'

godstransporter huvudsakligen komma att utgöras av å järnväg fraktbehandlat gocls mellan järnvägsstationerna.
över ansökningen har landsfiskalen i Vartofta distrikt förklarat, att
han i sak icke har något att erinra
emot bifall till framställningen, därest dylikt bifall med hänsyn till
knappheten på gummi, smörjolja och
drivmedel kan anses lämpligt. För

hög-

övrigt förefaller det egendomligt,
framhåller landsfiskalen, att under
nuvarande tider övergå från befintlig järnvägsdrift till helt.ny tinjetrafik med rnotorfordon, då driften å
befintliga äldre linjetrafiktinjer av
ovan angivna materialknapphet är
hårt beskuren. Vidare anses den

Iisd:rgur'.

SAND6NS.

Harry A,rvidsson
åter till Kinnarp?

Karleby, 2,54,2c..

BASAR

jämförelsevis ringa godsmängd, som
det här kan vara fräga otri, obehindråt kiirula fraktas å än mihdre järnvägsvagn efter en rälsbuss;
Drätselkammaren i J'alköping har'
tillstyrkt ansökningen undelr fram- I
håilande, att de nuvarande sodsbe- |
fordringsrrtöjligheterna mella-n Fal-l
köping och Ulricehamn äro oti[- |

qlu-"t7,

Västergötlands

i fjol

bäste kulstötare, Har-

ry Arvidsson, Iiinnarps IF, slog som beliant
nOd sina hopålar i Stockholm i somras. Sedan
hän representerat sitr gamla för"ening i Falkö-

MEd DAI{S

pings-Falbvgdens nratch mot Bor'ås och vrrn-

i F ör eni,ng slokalen, Slut arp,
lördagen den 30 okt. kl. 20.
MUSIK av Ing-Bri,tts kapelt.
Seruering mj m.

anordnas

fredsställande.

nit kulstötningen, representeraclc han Wcstermalms IIi i Stockholm och har unrler sin sejour där stött kularr över 14 neter, närmare

KINNAR,PS

bestämt r4.2o.

KOMMITTERADE.
t

Luttra SlUtarp-KinnarpTrädet--Blidsberg-Dalum

--

sedd att utgöra ersättning för ett under varannan vardag inställt lokalgodståg å linjen Falköping C-Landeryd-Falköping C., varför linjens

ste, rlagspriser.
Ä{;tni ner" leva,nde, uppköpas rnåin-

77ee

13.

med anlö-Timmele-Illricehamir
pande järirVägsstationerna å sträckan. I första hand är trafiken av-

och

tilr,i;lr or.lr

l.

godsbefordran
alknänna vägen.Falköpings Cen-

tral

Gr#s.*, etmlt{tY) Es,a,ifisomer
samt Haövas,
slalitadr. rippköpes dagligen till

9) S. Alberts-

-i

KfNNEVDI). w(rc-t".

å

SLUTÅRP.

Danrer: r) Brita Ekbom, Luttra, 2,48,ro;
z) Ingrirl l{arlsson, 'Iiarp, z,4g,4o' 3) Essy
Eliasson, Luttra, 2,5r,4o; 4) Sigrid Cardell,

7484

driva linjetrafik för

fastställdes. Till prästlönef,assan tbeslutades den fastställda utdebiteringen av 3z öre Pr skattekrona.

2,51,25.

son, Luttra, 2,4r,2o.

l\{önarp skränat och sjungit oanständiga visor

i närvaro av r-nånga personer, däribland damer. lian clkände och fick .[ör förargelser'äckanci: betecnde böta 50 fu. tgft6-qz2'

ma, varvid pastoratskyrkorådets statförslag
ä kr. 4,372: 8z med en utdebitering av 50 öre,

Juniorer: I) J. Vennerholm, Näs, r,r3,5o;
z) Olle Johansson, Luttra, t,4o,4o;3) Ingvar
Karlsson, Lutfta, 2,r7,2o; 4) Elof Andersson,
Mularp, z,rg,So; 5) Hans Karlsson, VartoftaAsaka, z,zz,5o; 6) Stig Larsson, Luttta,
2,30,55; 7) S. Ekbom, Luttra, z,3z,5o; 8) S.
Berrgtsson, Karleby, 2,35,30;

i Kinneved
i våras på 'alImän väg mellan Slutarp och

på hemväg från en festtillstäilning

godkändes

Te

Linjetrafik'för gorlsbefordran FalIröping-Ulricehamn. "t111- ul.
Hos statens biltrafiknämnd har
Nässjö-Halmstads järnvägsaktiebolag hemställt om tillstånd att be-

tiil kr. 2,g7oi34,, och utdetriteringen
tilf kyrkokassan fastställdes till 4o öre pr
skattekrona.
* Omedeltbart därefter hölls postoratsstilm'

damklassen blev startordningen avgöran-

Lnttra,

För förargelseväckande beteende
hade landsfiskal' Ilammarson instämt en
jcrdbrrik-*arbetare från Broddarp, Svar. hade

uppgick

deras seger-

de, sedan de 4 {lickorna funnit varandra under sökandet efter första kontrollen. ,Första
sträckan tog för dem z tim., mcn de övriga
tre etapperna avverkades desto snabbare.
Prislistan :
Seniorcr: r) Nils Gustafsson, Skörstorp,
r,r7,45; z) Gösta Andersson, Karleby, 1,44,05;
3) lt. Cardell, Karleby, r,s4,oot 4) V. Hagenståhl, Näs, 2,33,40; 5) Sigurd Johansson, Luttra, 2,37,20; 6) K, E. Torstensson, VartoftaAsaka, z,4o,r5; Z) G. Cardell, Karleby, 2,42,15;
8) Gösta Karlsson, Karleby, 2,46,30; 9) Sven
Johansson, Falekvama, 2,Sr,o5; ro) Erik Ander.sson,

EVERT SANDEN"

Kyrhostiim,ma hölls. i måndags, varvid- förslag-till inkomst- och utgiftsstat Iör nästkom*ande åt godkändes och fastställdes. Staten

funderingar.

I

den P5 ds till nya lokaler (mitt ernot Slutarps kvarn)
dit vi häIsa både gamla och nya kunder irjärligt väIkomna.

I

IF '1h-11.

arrordnar onl söndag en träningstävlins i
orientering. Samling vitl Bromans [1. q. gå-

Arvidsson har tirligale i höst legat inkallad
oih niir han sed:ur blev fri f rån militärtiän-,
sten, återvände han till Kinnarp i stället för

länetl c:a 6 km.

huvudstaden.

B[$AR med-llffls
i

Föreningslokalen, Slutarp
lördag dcn 30 okt. kl. 20.

7612

Konr,mitterad,e,

Nu är :rtt

1ropl15.

att l'alhyg,lcn och V:rstcr'-

|

götlarxl får lrchill:r ,1.,' präktig. i,lrottsnran- |
nen. Jlal behövs orrr'liJir'r'rr" mycli.t vril, då
,
det irrtc scr rl att växa gurla kastalc lå trä'n

i vårt distlikt

I
I

I

F'tICKA,
ej för ung, får plats att sköta hushållet ät 2vuxna personer, far och

son. Vidare genom Arbetsförmedli,nga%, Falköpirzg,'tel. 1400 eller ,/"
Göransson, Alarp, Ktnnarp, tel. 92.

7919

I

r1l 4ltt'16'

KTNNA1P5

i sön,lags träningstävling i orientering'
varvid rz man startade' Av dessa tutllolJ(tc
o. Banan var c:a 4,5 km' Resultat
"' Kil;;'; ,'-t) x. ti Augu'tssnn 53'05; 2) l'
Karlsson. Lrrttra, t.o8,.l.t ; ;) Erik Atrtlcrssott'
l.uttra. r,rz,4o; 4) H'Arvidssun r't6'2J;5) 5'
lohansson, Liltra, t.25'24'
Itoor
Kf ass z: r) R. Göransson 51,07; 2)
hade

ffiottleimså 6t'lt'w'

'H'{el

vöxsf;ststion,

KUNGORELSE
Vid extra bolagsstärrima med Aktiebolaget
Kinnarps Textilindustri den 27 augusti 1'943
har följande beslut fattats:
"$ 5. Beslöts enhälligt, att bolagets nuvarande
aktiekapitai skulle ökas från 50,000: - kr. tr"li
genom nyteckning av 100 aktier
60,000:
- kr.
till parikurs".
Ur bolagsordningen må anföras:
att bolaget har ti,ll ändamål att iclka handelsoch fabriksrörelse jämte annan därmed
förenlig verksamhet,
att bolagets aktiekapital skall utgöra minst

-

och högst 150,000:

att aktie skall lyda å

100:

-

- kr.'
kr. och skola

aktiebreven stä11as till viss man,
att alla aktier skoia med{öra sarnma rätt till
andel i bolagets tillgångar och vinst,
samt att bestämmelse om trembudsskyldighet

'

nnrättas f,r. o. m. 1 dec. $lutarp vill
får vänta.
ansXutas

talet.

8125

STYRELSEN.

,t.:... ......

l4ecl anledning härav komrner
fr' o. m.

sarnma tidpunkt-.

På grund av nöd'rändigt utbYte
av vä"xelbord samt andra arbeten,

måste emellertid denna sarnmansiaglning anståL någon tid tiiis den rekvihunnit
ireradc stationsutrultnrngen
ilevereras och inmonteras.

onsdags n-röte. Trots den og)'nnsam-

ma virderleken voro över fyrtiotalet medlemmat fiärvarancic.

Basar ln0d dans
i

FÖRENII{GSLOKALEI{
lördagen den 20 november.

llllr,sölt au

'IIIE SII'ING

8145

Lotterivinst

Erå 5,080

STARS
s. I. F.

Som avsltrtning pir progranmct fö1jde en frågesporttävlan, varvicl två tiomanra.lag' drabba-

sarnman.

III

o.. IV hlass:
r) J. Kalstedt 67,5

son
t

I

poäng;

z)

Gust. Johans-

b"l.

klars:
Georg'Johansson 6z,5.9oqls;

z) G $a]slcrit sq; .l; t-. Ax 54; 4) K. Alv6n $r; 5) A.
Alvön +8; 6) K. Asp CB; l) O. Audersson 47;

r)

I

44 Poäng'.

klass:

r) R. Frcdriksson

6z Poäng.

r) A. Torstensson i5 Poäng.

:

ALL dÅKT
å nech,nstiiende åigor tillhö'rande hela
Axtorp och l{alsäng i Kinneveds soc
ken samt Ebbarp, Väbäc.kep, Stora
Risa ooh Nycklaberget i Grolanda
socken åir vid laga ilnsvar förbjudet.
8605

J aktr tittsinneh

aa ar n

a.

Z,?h-nlt.

ciiverseaffär. trhr-'{d'

Sffiww ffiffeffi

ffie&ffi

KBd

effiB ffi HEnnsffiBW

anordnar

Kislfi,arps $am häl lsfören ing
F#å$€skjutniurg
anordnas av Kinneveds Shyttetörenlng vid Ledsgården,
Axtorp, den 28 nov. lil. 9 fm.
i samband med avstånclsbedömnins. Obs.! Endast för förenirrgerrs mecllernmar.
Ilarli,gt område: S;rd och sydr'äs
Lcdsgirrdcn.
8402

till-

kr. till Slutarp'

\rid senaste lotteridragningen gick
en vinst på 5,000 kr. till ett "bolag"
om fvra llersoner i Slutarp' Lotten
trar såtts-genom Evert Sand6ns spe-

äi-;h

sketch, firer rubriken "En tancirrtclragning".

det bästa och

R.-hlass:

förhar-rdlirrgarnas slrt förrättadcs
prisrrtdelning iör en rättskrivning, hål1cn vid
f örcgziende möte. De båda pristagarna blevo :
Rrrnc Gran zt,5 p. och Inger Nilsson zz p.
Därcttcr bjöd den mycket ungdomiiga kommit{,irt 1,ri ctt Iir Iiet s, il1( rai lriorra:n.
l,fter kalfcdrickringen fö1jde ctt par sångnuslfiler till pianoackompanjcmang, varefter
fyra ev [öreninsens amalörer spcladc en

cle

Astorp. Vädiet.var

Prislistan fick följande utseende:

Flitcr

SLI]TAMP

skYtteförenhg 'i

slutningen god. Avståndsbeclömning var anordnad mot 4 måI, vilket uppskattades mycket
av sltyttarna, då denna bedömning är det svåraste problemet för skYttarna'

8) L. Andersson

Templet tr923 Vinterny av NTO

c[t{-3'

hade i söndags anordnat fältskjutning med
avStåndsbedömning fö1 Sina medlemmår vid
Ledag,,

Ä]:onneilterna vicl Slutarps växelstation ha hos tclegrafstyrelsen begär:t att bli överfiyttade till Kinnarp

i

rj.+

Kinneveds

hel nattjänst att införas
1 dec. 1943.

från

$s

ry

r\J:onnentantalet rzid KinnarPs
växelstation har nu passerat hundra-

höi1

1943'

', $kvtte

-

föreligger,

Ki,nnarp den 16/11

!

vid Ktffisitrrps

Andersson r,r5,,15'

50,000:

iiann.:l'ed,; kyrkliga syförening i
iröll i torsdags sln sedvanliga missionsau,ktion. Efter inledande an- i
daktsstund. av pastor I{ärnvi, Äsarp, I
viiiog fcirsäljningen, som inbringadel
i.G6T:C,5 ki'. netto. En hollekt upp- |
iogs tili förmån för Finlands sjuka'f
i:arn cch inbringade 115 kr. 2{o'"t3'l

Styrelsen.

lördagen den 4 december

kl. 20 i

NT,O:s loltal,, Ki,nnarp.

Ii'öredrag av överlärare Hilding Svensson, Falköping, över ämnet:
RESA X NOIIGE, rned skioptikonbilder.
' Så,ng äv K. S. F.-kvartetten.
Kabarö av Grolanda J. U. F.-amatörer.
Kaffeiservering. Paketauktion.
Musik m. m.
PAKET ]IIOTT AGAS T ACKS AMT !
Inträde: 1:
Barn 75 öre.
-,
8493
STYRELSEN.

&-rrtfr.u,rrt

s&g/p,4ffiID
Den 7 december öppnq,r unclertecknad

w#$Hmmr&mwm$ $$sffGffiE- flBffiks ffifrweffisffi$ffffiri
håi,rstiides. Då det alltid skall bliva min strävan att stir, ätade
kuncler tilt tji;nst med goda varor och ei,t reellt bemötancle,
rekomrnender,ar jag mig

i

Ärrn
EN

allmänhctens benii,gna åtanlic.

SUCGE$

G.{JNN,Affi Cil,AET.SO:\

loed 4 våguingds

o{Dråden. Stor
tåekvldd även Ttts I'lffå- [r.12&pl kort mtem.
V tqmorde ntll!
||sll
h.agfi-\
$udhsutot.

Kinneveds tsLF-avtletning u[t"13,
har haft propagandamöte i Iröreningshuset i Slutarp. Omkring 300
personer hade församlats, då riksdagsrnan llallagård öppnade mötet:
Agrorrom Hagman, KlagstorP, höll
föreclrag och berörde däri vikten
av atl all jordbrukare intresserade
sig för föreningslivet och sluter upp
i de ekonomiska organisationerna.
Tal. korn även in på de för landsbygclen brännande problemen ang. samllngsiokaler och underströk vikten av
att bygdegårdar upPföres, där ungdomen kan givas titlfälle till studier
och upplysningsverksamhet" och på
så säl,t även danas till dugliga före-

log ör steBt över
denno

lorn-rörs storsuper

prEshE!fiigo

!svalitetsmoltogore

ffi-

Bekväma avbetalningsvlllkon

RADIOBOLAGET
Falköping. Tel. 780 och

F[0BYr llonark Gykolaffår' lel. 133..

SlllDHEil: Anderssons El. affär, teL 65.
SLUTABP: Allan Johansson' Liden' lel. 23.
TBÄDET: Guslav Llnder,

talare, lågfrekvent motkoppling, kon

tinuerligt variabel tonkontroll, fyra
moderna nyckelrör med tillsarnmans

8 funktioner, ansluming för extra
högtalare samt grammofonuttag på

Som avslutning på den lyckade fes-

6t6 A/U tu. zsS:-

ten sjöngs unisont en

8696

Mi,ssi,onsf örsunfi,i,t"tg.

i

Luciafest
I

hålles i Slutarps rnissi,anshus torsdagen den 9 dec. kl. 7 em.
Tal av pastor Harry Olsson, Trädet. Försäljning av syföreningens
arbeten. Kaffe serveras.
Gåvor mottagas. tacksamt.
Välkomna!

t

i

montör A. Larsson, tel.

&lIissioffisfffirsäIjnlmW

il

X{innarps sarnhällsförening, \g-'"1?'
j som årligen för sin verksamhet
brukar avhålla två fester, hade i lördags sin höstfest i NTOJokalen, fuli:
satt sorn vanligt. Sedan KSF-kvar:
tetten sjungit en välkomstyisa, häl:
sade ordf. hr Carlsson de närvarande välkomna, varefter överlärare H.l
Svensson, Falköping, visade hilder,
och terättade om resof i Norge.
I
kaffeserveringen sjöng kvar-]
i. Efterånyo
nägra sänger, författade
,tetten
'och ackompagnerade av kantor Jo-l
sgfssorr; vilkå rönte livligt bifall, varefter paketauktion vidtog. Ett par
iådor paket hade skänkti, och a-ut<tionen gick raskt undan. Som av-|
lslutning kqm en cabaret av Grolan. j
da .IUF-amatörer, vilken mottoes
med många och långa applåder. Särskilt var sången och den ena såneer-!
skan god. Det hela dros ut lå"nst i
'fram på.kvällskvisten, oclitorde
aT'tonunderhållningen ha gett sanihällsl
föreningen ett gott netto.
j

13.

47.

ingingo

föreningen.

Slutarp, Eri,k' Blomberg, tel. Kinnarp

sång.

Iltt 10-tal medlemmar

F'ÖRSÄLJARE:
Fi,rma Gunnar And,ersson, S:t Olofsgatan, Falköping, tel. 929, 1109.
Vartofta, Berti,l Lid,berg, tel. 44.
Ktittilstorp, Alri,k Johansson, tel. 15.
Åsltitt, montör Gustaf Johansson,
Udd,agå,rCen,
660 a.

'

applåder'.
-

växelströmsmodellen,

tel.

I

förekorn även en allmänbildningstävlan rnellan styrelserepresentanter
från ortens resp. föreningar, och det
blev både ki'icka och dråpliga svar.
Kinneveds B. F.-avd. utgick som segrare och belönades med ihåIlande

hög

tel. 78.

UtRT0ffAr B. Lldberg' tel. 44'

ningsmänniskor. Föredraget belönades med kraftiga aPPlåder.
Så föIjde kvällens lättare underhållning med filmförevisning, sång,
musik och kaffeservering. I{ärefler

En distanssuper med dynamisk

?81.

anordnas av templet V'i'nterny, Ki'nnarp, lördagen den 11 dec. kl. B ern.
Program:
Föredrag av folkskoll. T'oftgård,
Åsarp, som talar över ämnet "Ljusmiinniskaf'. Luciatablå. Sång. Musik. Sketcher rn. m.
Folklekar. Servering av lussekaffe.
Inträde 1 kr., barn 75 öre.
Alla hälsas välkomna.
8744

N. T,

O.

I

j

i

&KT{lnPS Ml$Sl0ll$lltls

MissiansförsdJindng hålles ltird. d.
msfl predikap av Pastor

11 kl. 16

Harly

Olsson.

Gåvor mottagas med tacksamhet.
I(affe serveras.

*\lla hjärtligt

välkomna.

8659

fhand.

Till

I

...
de fattige sammans'kjutes

ioch r /4

I

t/4kornl

havre av varie hemman. nästa I
imåndag den 9 dec. vid iamma ansvar för i
den som dröjer över tiden såsom förut är i
!
lstatuerat (betale dubbelt).
i
I Alla de fattige, som åtnjuta fullkom- [

iligt

underhåll, skola före iul inflvtta i i
fattigstugan,
och dessföriånan bör
I
i
"aIturligtvis även stugan behörigen repare-l
Iras, sä att de fattige däruti kunna bäreal
Deras underhå11 bestrides g.nä
Irig.
matskott på samma sätt som förut ägt
lmatskott
lrg* vid Christins på Tån försörjning,
irä att / hemman underhåller de fattige
var sin månad, och vid månadens börian
avlärnnar hela undeihållet, närnligen så
att varje r/4dels hemman avlämnar
r kaka 8 lod sovel för varje fattighjori i
början av månaden, dessutom skall ett
?

uäpsu.?Iu

av de /
lbestrider
vid pastoratsstämma fu t\z4 i l-node,rkyr- i socknestämma utsatt emot olovlig skjutkan: Kyrkan städas väl till jtrlhögtiden I ning vid bröllop och andre sarnkväm förav dem sorn njuta fattigsäd. Klockaren i nyas.
är härtill näi;arandeich ansvarar för j 'Oblatei nu s;orn förra året håller Lars
städningen. (Detta beslut upprepades ] Jonsson i Klockaregården.
r&z5, 1827, r83o och vid fiera andra till- j Kyrkevärdarna om,bestyra att kyrkefällen.)
uret av en säker urmakare'blivit lagat.
Om hållande av lj'us till julottan heslu- ! Sockenstämma i Kinneveds kyrka i juli
tades vid samma tillfälle: Ilerr hefall- i 1825.
ningsma'n Lundqwist _i Hassla lämnar i net arvode som avliclne klockaren J.
ljus till jtrlottan för zo skr riksmynt marlAhlander eniigt ackord bort hava för
ken.

Av varje ratlag errägges z skr_och ?y liL"T'.'#?tiu#*ätiåa Ti # ;åi*il-TJ;
t9lp."{9. r sk riksmynt på varje hushåll lutbetalas, samt"den återståencle ftloJkaretill julljusen. _
_ Kjerstin på Thån får som förra året. in25 till klockarens änka Mar"ia Lundin,
Cathrina i fattigstugan r skäppa korn, r I som däremot försörier och vård,ar de tre
skäppa havre. Annicka och Nils födas j yngste barnen till nåsta Michaelis tid.
på socknen. Den senare får en rock av i - T;tt v. klockar,e valdes Anders Nilsson
vallmar. Anders Tengstadius får tvenne I i östergården Hassla, som får av änkan
|intyg, r par_skor, r par strumpor, r par I för tjäästgöring till första maj Å26 6rl
!f"o.-gy vallmar. grått. De övriga fat- lskäpp. sädav klockarekappen.nu som förra året. I Tengstadie i Säckenstämma . i moåårkyrkan dec.
lise 'ra -deltaga
kläderWårkla fattigkassa
en',r}z7:
tre_d-jedel.
| Julljusen iämnar herr pastor Rtrckman
Våiftumlä: -Kyrkan städas väl till jul- i VårÄkat för zz skr rned bomullsvekar.
högtiden; ehuru beslrrtet var att de som Fattigsäden, som utdelas den B :cle
njuta fattigsäd och pengar av fattigkas- i nästkoåmande december klockan ro
san 'skola biträda vid, rkyrkans städning j f . *., utdelas till de fattige nu som förr
itrfann ."_ig i"Sgl,. utan måste klockaren { och tillsläppes av hemmaÅägare nu som
därom själv tiesörja.
lde förra år:en.
i IVy" psalmboken kommer att antagas i

Kyrhvärd,

i

försarnlingen

till

I

å31i1€, ep ili1 suuru"l paÄ ss?l

hemman, som under denna tid
deras'försör1'ning.
Vtrh*mla: Bengts barn-,få gå på socknen tills vidare.

Gtrnrnan

matskott

vid

till jul,

ett läss ved.

Fröjereds led erhåller

såsom

förra året, jämte

Bglgtt'banr skola hava skor före jul,
varföre betalning tåges av fattigkassan.
Valborgsmässo sockenstämmJ i Kinneved irraj 1836: fattades i avseende på
fattigvården inorn soiknen följande b:eslut:

- 59* det gamla i socknen befintliga
fattighuset är i så frkfallet tillstånd. a1t
det icke lönar .mödah att detsarnrna re,parera, sftalt'detta ofördröjeligen på öppön :auctlon
ion försäljas
f<irsäljas och ett n)4t
n1tt fattighus i dess ställe uppföras före ,rnidsomrnar innötaia.nde år, om tiltfälle gives att
f,å'köpa något förut uppsått oöh inrett

hus,
hus, sorn för ändamålet är passande.
oassande.
Men om detta icke låter sig gära, utan
man blir nödsakad att i skogsbygden beställa och låta upphugga etinlti hus, är
en Iängre tidsutdräkt oundviklig, dock

förbinda sig sockenmännen i dettJsenare
fall att så föranstalta, att detta nva hus
under nästa vinte'r bliver hemfört, och
således alla hinder bliva undanröide för;

dess uppbyggande nästkommanåe vår-'

tid.

midsortrmar 1828.

fattigföreståndare,\

EBPPBffiffiffi
aaccinatör,'sertnän. i
Sockenm,aoasin beslutat i, ,Kinmeued,, *et'od,tt i Vårku,rula.
Vid sockenstämma i Kinneveds kyrka I
rblev Anders Andereasion i j Pä tillfrågan om sockneindnnen ville
r8z5
*l:
aw sjnnkka$$eawgåf8er
i
tilevo
meningarna
så
defagdsgåJdep Axtorp_tillsatt i stället föriinrätta -uguJi.t
fl
medlemmar i Kinneveds socken
Niis Andersscin i Kyrkegården Kinne- jlsalg, att "Axtorp och Svenitorps rotar, !l för
hålles
i:
ved.
lutom häradsdomare Scherman i Fröie ll
Till fattigföres"tånrle re. valdes Johan- ! och gästgivaren Lars Larsson i Sör'by ll SLUTARP, tisclagen clen 14 dec. ki.
18,30-21,80 i Grahns pensionat
nes Andersion i Kyrkegården Kinneved 6qh Jäan-nesson i I{ulsä1g, därtill n"k"l
:

.

;
och i
och Petter Jacobsson i Smedsgården;6s, mcn de övriga rotar i öcknen biföllo I KINNAR,P,
onsdagen d. 15 cleccmher
Lagerstorp..
:
__ _ latt sädesmagaiin för avhjälparide av
kl. _19-21,90 i Kinnarps liafö.
Ahlander.
Kyrko-iframtida
,beÄov
(seinrätias
sist
skulle
^
-Vaccinatör Jonas
rådets ledamöter debamme som förrai:nn51) inom nästkommande ianuari må- _ Sarntliga rvgifter för är ig+3 nora
då
restfritt inbetalas, enär lOkalsjukåret.
l,tru,l.' (I Vårliumla blev något gragasin kassa för Kinneved börjar sin värk_
Sexmån: Hr. Hindrick Scherman i j inte ibeviliat.)
samhet den 1 januari Ig44.
F gjg, d^antemannen Jöns Christjansson! Socketrstäåma i Kinneveds kyrka dec.
F alby g deni erktinda s iuklt assa.
i ödegården Slutarp, dannemannen Jo-l r833:
hannes Larsson i Millom-garden Fastorpl Kinneaed.: Julljus anskaf far l<lockaren
991. Jon- Arfwidsson i Klockaregårdenlemot z4 sk pei sliålp. med'villkor att han

Kinneved. De övrige stå kvar ännu ettlerhåiler

rd rdr öa

betalning på för-

s[

UTAR P

Hustnödrar!

Samuelsson, Slutarp,

Ni använder Edra slantar väl om Ni köper ingredienserna
till ffitseKET 'sävat sorh'allt för JULBORbET hos öss.
Vi rekommendera vår stora sortering i specerier, Itonseraer,
frultter nt.trn.

I'rlönarp, samt

skolestyrelsen valdes kyrkoh. K. Larsson,
nämndcman E. Gustavsson, hemmansäg. G.
iEriksson, Hallag., f. mejeristen R. Johansson,
Slutarp, hemmansäg. N. Ax, Halsäng,

lvakt K.

i pcnsionsn.

-]

kr.

Korn ihåg
LUOXAFESTEN I VINTERNY
i kväIl kl. B em.
N. T. O.
8822

'i

omvaldes hemmansäg.

I.

Gustavs-

son. Ledsg., och Iastighctsäg. V. Pettersson,
Slutarp, med hemmansäg. G. Eriksson, Hallag.,
och f. mejerist R. Johansson som suppl. Till
ombud för statliga byggnadslån valdes nämndeman E. Gustavsson, Hassla, samt f. Iolkiskoil. A. Nilsson som suppl, Till ombud vid

Kinnarp.

D_4_\5

ban-

Josefsson, Kinnarp, fru Anna Sandin, Kinnarp, fru Ester Anderssotr, Lofsg., och fru
Elly Vikström, Hallag.; suppl. f. folkskoll. A.
Nilsson och fr. Greta Johansson, Kinnarp.
Ti1l ledamot i barnavårdsnämnden valdes
fru Ester Andersson, Lofsg., med fru Anna
Pettersson, Slutarp, som suppl. Till ledamöter

TAL. SLUTÄRP 19.

bringade 8zo

f.

Johansson, Kinnarp, hemmansäg. E.
Johansson, Alarp, herrmansäg. L Gustavsson,
Slutarp, må1arcn S. Ahiqvist, Slrrtarp; supp1.
N. Johansson, !-ästarp, handl. E. Samuelsson,
hemmansäg. D. Abrahamsson, Krogstorp, L.
Andersson, Naglarp, K. Svensson, Ledsg., E.
Svensson, Axtorp, banarb. H. Johansson, Kinnarp, handelsbitr. G. Gustavsson, Slutarp, och
hand1. E. Sand6n, Slutarp. Till biblioteksstyrelse valdes kyrkoh. K. Larsson, folkskoll. H.

?'KALASKAFFE'' och vår stora sortering av
PRESENTÄRfIKLÄR av ol'ika :strag lämpHga
, till fulklappar.

tufiZl1t'

Ledsg.,

snickare A. Flor6n, Kinnarp, och handelsbitr.
G. Gustavsson, Slutarp. Till ledamöter i folk-

Särskilt framhålla vi vårt

l,ti..ionrförsäljning i Slutarps ,tmissionshölls i torsdags. Pastor H, Ohlsson, Trädet, inledde med predikan. trörsäljningen in-

Johansson,

Sand6n, Slutarp,

Slutarp, hernmansäg. K; Svensson,

Specer:i. oeh IllvelPseaffiir'
rekommenderas för iulinköPen

i

f. d. banvakt K.

heramansäg. N. Johansson, Västarp, hemmansäg. E. Johansson, Alarp, fastighetsäg, J. Karlstedt, Kinnarp, hemmansäg. T. Andersson,

SmMUELSS{bNS
ERrr{
':

/zus

folkskoll. A. Nilsson,

Kinnarp; suppl. handl. E.

SANDENS,Tel.13.

'

f.

Kinnarp, hemmansäg. E. Johansson, Fröje,
hemmansåg. V. Olsson, Alarp, hemmansäg. G.
Andersson, Hudene, joidbruksarb. J. Sand6n,

tingshusbyggnadsskyldige valdes f. häradsdom.
Alfr. Johansson, Hallag., med E. Gustavsson,

I

i

Hassla, som suppl. f ill ledamöter i inkvarteringsnämnden valdes f. folksko11. A. Nilsson,
Kinnarp (ordf.), fru Elsa Karlsson, Sörby, fru

K'irune'ued,s Skytteförenings sa,ntl,i,ngslokal, Kinnarp, Iördagen den 18 dec.
hl. 8-12. Berömda ZiEenarkvartet9133
ten från Göteborg spelar.

Greta Samuelsson, Slrrtarp, f astighetsäg.

SLUTARPS MISSIONSHUS

nämndem. E, Gustavsson, l{assla, handl. V.
Pettersson, Slutarp, hemmansäg. G. Anders-

(v. ordf.); supp1. fru Alice
Gustavsson, Kinnarp, fru Dagmar Karlgren,
Slr-rtarp, och hemmansäg. L. Andersson, Nagdersson, Lofsg.
larp.

f ill ledamöter i familjebidragsn.

Söndagen d,en 19 d,ec.

kl. 3 em.

20-årsjubileurn

'fAPE-fER

I

t

.SANDENS. r:el, !9,

M i,s si,o ns f ör s amli,n g en.

tlackra iulgrailar

sril,jas

utsågos

son, Hudene, f. banv. K. Johansson, Kinnarp,
och hemmansäg. N. Ax, Halsäng, med handl.
E. Samuelsson, f. fo1kskoll. A. Nilsson, hemmansäg, K. Svensson, fr. Greta Johansson och
h!nlmansäg. L. Andersson som suppl. Till
ledamöter i arbetsiöshetskommitt6n valdes
handl. E. Samuelsson, hemmansäg. R. Gustavsson, Siggag., hemmansäg. E. Johansson,
Alarp, och pensionatsinneh. K. Gr-ahn, Slutarp.
Suppl. hemmansäg. V. Olsson, Alarp, och

SLUTSÄL.]ES.

1

Medverkande : Soldathemsföreståndare Carl Wilson, Jönköping, predikanterna Karl Th. Johansson och Th.'
Stenström samt, sångare från Äsarp. I
Missionsoffer.
Välkommen!
9124

J.

Anclersson, Slutarp, och hemmansäg. E. An-

i

hemmarrsäg. O. Kjellander, tr{ossag.
Till 1ec1amöter i taxeringsn. valcies nämndeman E. Gustavsson, Hassla, hemmansäg. L
Gustavsson, Ledsg., f, folkskoll. A. Nilsson,

i, Sl,utarp (vid,Sandens fabr.)'
den 2l dec. från kl. 9 f,m.r I(innarp, snickaren A. Flor6n, Kinnarp,.med
hemmansäg. E. Johansson, Fröje, hemmansäg.
B. And,6rsson.,Kcirr,å;kra.
K. Svensson, Ledsg., handl. V. Pettersson,

Slutarp, och handelsbitr. G. Gustavsson, Slutsom suppl. Till revisorer utsågos riksdagsm. G. Hallagård, handl. O. Nilsson, Slutarp, med handelsres. G. Sandin, Kinnarp, och

arp,

fuffiailfgfi

ffifiltvfrfä*ffi!

Det trästa r.ribytet av Edra kuponger får Ni om Ni köper
GDVALIA, kvalttetshtlb't, hob

Sanddfls.

*Tv{, f 3.

stations{. Hjertstrand, Slutarp, som

suppl.

Handl. O. Nilsson skall jämvå1 vara revisor i
arbetslöshetskomrnitt6n. Till revisor i Vilske
härads kommunalförbund valdes hemmansäg.
I. Gustavsson, Slutarp, med handl. O. Nilsson
som suppleant. Till kommunalfullmäktiges

ordf. för kommande f,r omvaldes

hemmansäg.

Johansson, Alarp. Likaledes omvaldes v.
ordf. R. Johansson, Slutarp, och sekr. nämndeman E. Gustavsson, Hassla.

E.

t-I

SLUTARP

|

FÖR DÖ RREN
JULEN STÅR
julklappsbekymren
börja.
och
I{om då ihå,g

att vi har rikt urval av verkligt trevliga och nyttiga julklappar
nerligen billiga priser.
Stor sortering i KERAMIK.

SANDE .NS .

öppnas

|

Dausbanan
lZittenurliuartetten från Göteborg under
lkariellmAstare Eriksons ledning speInr dansmusik'
I
l; tt. ,tittril,'skuilor i dräkter uppträda
I nyårsafton med nationaldanser.

I
syn'

Tel. I8

I Intrade 1 kr. Fri dans.
llln tuout;g etflon utl ouas. A[La acilkonma.
tl

Annnn d,aq Jul,

2C f12

llrur tilt bnrn och äidre. l\Iaren,
och Arv. Anderson.
I
ka,peil,, lArvid Söderberg
Kaffe serveras!
medverkar!
I lBarnen
Kontm'itterad,e.
9370
I lxottett. Ytilkonr,nren!

in. börjun

\f,,. 19:S 0.

nlustk eu Ing - Britts
9295

ta

tider.
Bad,husf öreni,ngen,

I

Biograf ot3'rnpia t

I

börjar om söndag metil$illn,,oid

hålles nyårsafton kl. 15, Medverkande pastor H. Olsson samt sångare fr.

Brismene. Kaffe server.as.
Barn och ätrdre välkomna. 9474

?,30

nred ha

för allmänheten:

Äxtorps Miselomshus

em.,

och sönd. kI. 8 em.

Missionshus
llSlutarps
Torsdag den 30 dec. kl. 15
||
ilFöneiifltisstbft äfötl, slfi thrp, ll
Söndagsskolhögtid

1

För HERRAR onsdagen den 22 dec.
kt.17-20.
För DAMER torsdagen den 23 dec.
kl. L7-20.
Veckan efter jul samma dagar och
9274

kl.

liinnurP.
ldcns oid, Tioolit,
inbyggd och varm'

DAN-S

llarmhadhuset

i Slutarp

till

lOnsaag
-

DÄI[S:
Iryårsafton kI.
8

cEll!!ålllNlllfl

ilriltåil!tE!t!tfl

i

narf,,.

!ilililut!ntfi tHltHilt

$åfriltä E
ä ffif,YrWåå{AA*,ål1fi;i,T

E
5;-

ä
E

sr-{rrÅRn

s

LAR' HANsut%r.^*
Gerd l{agman

-

Flilda

LruNG

E

Borgström .F

RHM A N,&TT E
E
fil*"n
är stor.artad. Den är så unik ,'E
i
inoler den svenska fihnen,

= hittar
-c

=

atl man

inte ;

några järnförelsepunutä;,*0r,".r.

E
rrrrrttrrrrt

n

!||r||r!r|!!r!rt

u u[

| r I r r Er å! r I r r r r r

n

nfii,

_

